A minőségi keretrendszer alapelvei

Javaslat a kisgyermekkori nevelés és gondozás minőségi
keretrendszerének alapelveiről

Az Európai Bizottság égisze alatt működő, a kisgyermekkori neveléssel és gondozással
foglalkozó munkacsoport jelentése
2014. október

1

A minőségi keretrendszer alapelvei
Tartalom
Javaslat a kisgyermekkori nevelés és gondozás minőségi keretrendszerének alapelveiről ..................... 1
Az Európai Bizottság égisze alatt működő, a kisgyermekkori neveléssel és gondozással
foglalkozó munkacsoport jelentése .................................................................................................. 1
1. Háttér és szakpolitikai kontextus ......................................................................................................... 3
2. Munkamódszer .................................................................................................................................... 4
3. A minőségi keretrendszer alapelveire vonatkozó javaslat ................................................................... 6
3.1. A kisgyermekkori nevelés minőségének mérése .......................................................................... 6
3.2. A minőségre vonatkozó megállapítások ....................................................................................... 8
4. A minőség javítása ............................................................................................................................ 12
4.1. A kisgyermekkori nevelés minőségi jellegzetességei: a bizonyítékok összefoglalása ............... 15
4.2. Hozzáférés a szolgáltatásokhoz – a bizonyítékok összefoglalása .............................................. 17
4.4 Gondozási/nevelési/pedagógiai program (szakmai program) – a bizonyítékok összefoglalása .. 36
4.6 Irányítás és finanszírozás – a bizonyítékok összefoglalása ......................................................... 55
Melléklet................................................................................................................................................ 62

2

A minőségi keretrendszer alapelvei

1. Háttér és szakpolitikai kontextus
A tanulás és a nevelés folyamata nem a tankötelezettséggel, hanem a születéssel veszi kezdetét. A
gyermek életében a születés és a tanköteles kor betöltése közötti időszak évei igen meghatározóak:
ezek alapozzák meg az egész életen át tartó fejlődését, valamint szokásainak alapjait. A színvonalas
kisgyermekkori nevelés és gondozás (early childhood education and care, ECEC) 1 tehát a gyermek
sikeres élethosszig tartó tanulása, társadalmi beilleszkedése, személyiségfejlődése és későbbi
foglalkoztathatósága szempontjából alapvető jelentőségű. Az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés biztosítása szempontjából kulcsfontosságú, hogy az egész EU-ban javítsuk a
kisgyermekkori nevelési rendszerek minőségét és hatékonyságát.2 Ahhoz, hogy minden ember sikeres
életet élhessen, jó minőségű és elérhető kisgyermekkori nevelési rendszerekre van szükség. Ezért a
kisgyermekek részére nyújtott színvonalas és megfizethető koragyermekkori nevelést és gondozást az
Európai Unió tagállamai továbbra is kiemelt prioritásnak tekintik.
A legújabb nemzetközi adatok és vezető szakértőkkel folytatott megbeszélések alapján az Európai
Bizottság hangsúlyozza, hogy a mindenki számára elérhető, magas színvonalú, befogadó
koragyermekkori nevelés és gondozás mindenki számára előnyökkel jár. Hiszen nemcsak a
gyerekeknek segít tehetségük kibontakoztatásában, hanem kapcsolódó intézkedések révén lehetővé
teheti a szülők és más családtagok számára is foglalkoztatási helyzetük javítását, valamint a szakmai
és szülői továbbképzésben, illetve a szabadidős tevékenységekben való részvételt.3
A kisgyermekkori neveléshez való hozzáférés javítása Európa egyik prioritása azóta, hogy 1992-ben
közzétették az Európa Tanács a gyermekgondozásról szóló 92/241/EGK ajánlását.4 A későbbi
dokumentumok, például a 2002-es barcelonai Európai Tanács dokumentumai egységesen kimondják,
hogy „a tagállamok számolják fel a nők munkaerő-piaci részvételét akadályozó tényezőket, valamint
törekedjenek arra, hogy – figyelembe véve a gyermekgondozási lehetőségek iránti igényt és az adott
országra jellemző gyermekgondozási rendszert – 2010-re a három év és az iskolaköteles kor közötti
gyermekek legalább 90%-a, és a három év alatti gyermekek legalább 33%-a számára nyújtsanak
gyermekgondozási ellátást.”5 Az európai referenciaérték elsődleges célja szintén a színvonalas
kisgyermekkori neveléshez való hozzáférés javítása: a referenciaérték szerint 2020-ra a negyedik
életévet betöltött, de még nem tanköteles gyermekek legalább 95%-ának kisgyermekkori nevelésben
és gondozásban kellene részesülnie;6 ennek megvalósulása kezelné a gyermekszegénység problémáját,
illetve megakadályozhatja a korai iskolaelhagyást, ami az Európa 2020 stratégia kiemelt célkitűzése.7

ECEC: a definíciót lásd a dokumentum végén található mellékletben.
Az Európa 2020 stratégia és nyomon követése: http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm
3 Az Európai Bizottság közleménye. Koragyermekkori nevelés és gondozás: hogy minden gyermek
szilárdan megalapozhassa jövőjét. Brüsszel, 2011.2.17. COM(2011) 66 végleges Bizottsági
közlemény; A Tanács következtetése a kisgyermekkori nevelésről és gondozásról: hogy minden
gyermek szilárdan megalapozhassa jövőjét. 2011/C 175/3
4 1996 januárjában az Európai Bizottság Gyermekgondozási Hálózata közzétette a tízéves cselekvési
programra vonatkozó javaslatait. Ezt az úgynevezett 40 minőségi célt ismételten közzétették (2004):
http://www.childcarecanada.org/publications/other-publications/04/10/quality-early-learning-and-childcareservices-papers-european
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf Érdemes
megjegyezni, hogy a barcelonai célkitűzés nem tesz utalást a színvonalra.
6 Az Eurostat jelentése szerint (2013 júniusa) 2010-ben az EU-27-ben a négyéves gyermekek
93,2%-a részesült iskola előtti vagy általános iskolai oktatásban. Az iskola előtti és az általános iskolai
nevelésben részt vevő négyéves gyermekek száma általában magas volt: a nemzeti átlag 95% fölött
volt Belgiumban, Németországban, Írországban, Spanyolországban, Franciaországban,
Olaszországban, Luxemburgban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban, valamint Izlandon és
Norvégiában is. Ezzel szemben három ország jelentette, hogy a negyedik életévüket betöltött
gyermekek kevesebb mint 70%-át íratták be.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Education_statistics_at_regional_level
7 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2013 European Semester:
1
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Ez a referenciaérték, amely az Oktatás és képzés 2020 stratégia8 része, a hátrányos helyzetű
gyermekek általi hozzáférés javítására szólít fel. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a kisgyermekkori
nevelésben részt vevő pedagógusok számára nyújtott szolgáltatások és támogatás színvonalát emelni
kell. Európában a tagállamok az ellátás elérhetőségének javítását és színvonalának emelését célzó
szakpolitikákat alakítottak ki. 2011-ben a tagállamok kérésére az Európai Bizottság olyan
együttműködési folyamatot indított el, amelynek célja a gyermekgondozás és -nevelés elérhetőségének
biztosítása, valamint a kisgyermekkori nevelés, mint szolgáltatás színvonalának emelése.9 A folyamat
során 2012-ben az Education and Training 2020 munkaprogram10 keretében tematikus
munkacsoportot hoztak létre.

2. Munkamódszer
A nyitott koordinációs módszer keretein belül a tematikus munkacsoport a társaktól való tanulás (peer
learning) módszertanával11 dolgozta ki a kisgyermekkori nevelés minőségének európai kontextusban
történő javítására vonatkozó javaslatait. Tevékenységének középpontjában a kisgyermekkori nevelés
minőségének és hozzáférhetőségének fejlesztését megvalósító legfontosabb szakpolitikai eszközök
azonosítása és áttekintése állt. A munkacsoport – amely Európa minden részéből érkező
kisgyermekkori nevelési szakértőkből és politikai döntéshozókból állt – áttekintette a tagállamokban
alkalmazott szakpolitikákkal és gyakorlatokkal kapcsolatos információkat, valamint a határokon
átnyúló kutatások eredményeit. A munkacsoport – a gyermekek érdekeire helyezett hangsúllyal – öt
olyan területre világított rá, ahol az intézkedések az ellátás minőségének egyértelmű javulását
eredményezték. Ez az öt terület a következő: (1) hozzáférés, (2) munkaerő, (3) nevelési/szakmai
program, (4) értékelés és nyomon követés, valamint (5) irányítás és finanszírozás. Az öt területen belül
tíz olyan széleskörű tevékenység határozható meg, amelyekkel a tagállamok tovább javíthatják
valamennyi gyermek és családja, továbbá a közösség számára nyújtott kisgyermekkori nevelési ellátás
és támogatások színvonalát.
Tevékenységük összegzése a minőségi keretrendszer alapelveire vonatkozó jelen javaslat. E javaslat
az első olyan gyakorlati lépésnek tekintendő, amelynek célja a szakpolitikai döntéshozók támogatása,
valamint minden tagállam ösztönzése arra, hogy a kisgyermekek és a társadalom javának érdekében
tegyenek újabb lépéseket a kisgyermekkori nevelés színvonalának fejlesztésére. A javaslat ugyanakkor
a rendszerszintű önreflexióra is ösztönözhet. E tevékenységek – összességükben és a helyi
viszonyokhoz adaptálva – új lendületet adhatnak annak biztosításához, hogy a gyermekek

country-specific recommendations. Moving Europe beyond the crisis, Brüsszel, 29.5.2013 COM(2013)
350 final
8 A Tanács következtetései (2009. május 12.) az oktatás és képzés terén folytatott európai
együttműködés stratégiai keretrendszeréről (Oktatás és képzés 2020), HL C 119., 2009.05.28., „a 4
éves kor és a kötelező általános iskolai oktatásba lépési életkor közötti gyermekek legalább 95%-ának
részt kell venie a kisgyermekkori nevelésben.” ec.europa.eu/education/policy/strategicframework/index_hu.htm
9 Az Európai Bizottság közleménye. Koragyermekkori nevelés és gondozás: hogy minden gyermek
szilárdan megalapozhassa jövőjét. Brüsszel, 2011.2.17. COM(2011) 66 végleges Bizottsági
közlemény; A Tanács következtetése a kisgyermekkori nevelésről és gondozásról: hogy minden
gyermek szilárdan megalapozhassa jövőjét. 2011/C 175/03
10 További információk az ECEC-ről az Oktatás és képzés 2020 munkaprogramon belül:
http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-childhood_hu.htm
11 A nyitott koordinációs módszer a tagállamok közötti együttműködés kereteként alkalmazható a
tagállami hatáskörbe tartozó területeken. A társaktól való tanulás módszertana az együttműködéshez
nyújt hasznos keretet; ebben a tagállamok és az érdekelt szervezetek által kijelölt szakértők tematikus
munkacsoportjai dolgoznak. E munkacsoportok megosztják egymással és összegzik szakpolitikai
tapasztalataikat, elemzik és összevetik a szakpolitikai lehetőségeket, felhasználják a sikeres
szakpolitikákra vonatkozó kutatásokat, valamint ajánlásokat tesznek a jó szakpolitikai gyakorlat
tekintetében, amelyeket a nemzeti szintű politikai döntéshozók és szakemberek számára
iránymutatásként adnak át. http://ec.europa.eu/education/policy/index_hu.htm
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születésüktől kezdve a tanköteles kor betöltéséig élvezhessék a színvonalas kisgyermekkori
neveléshez való egyetemes hozzáférést.
A munkacsoport feladata azoknak a konkrét intézkedéseknek és lépéseknek a feltárása volt, amelyek
jelentős javulást eredményeztek a kisgyermekkori nevelés színvonalában, valamint így rendszerszinten
az egyes kisgyermekkori nevelési intézményekben, szolgáltatóknál egyaránt jobb eredményekhez
vezettek. A kihívást jól mutatja az OECD szakirodalmi áttekintése a kisgyermekkori nevelés
színvonalának nyomon követéséről.12 E szakirodalmi áttekintés megvizsgálta a nyomon követés és a
színvonal közötti kapcsolatot, és arra a következtetésre jutott, hogy csak korlátozott mértékben állnak
rendelkezésre olyan adatok, amelyek alapján meg lehetne határozni, hogy konkrétan mely
intézkedések gyakorolták a legnagyobb hatást a színvonalra vagy vezettek jobb eredményekre. A
kutatások azonban azt mutatják, hogy szignifikáns összefüggés van a színvonalas – a minőség
mérésére alkalmas módszereket is magában foglaló – kisgyermekkori nevelési rendszerek és a
kisgyermekek vonatkozásában tapasztalható hosszú távú eredmények között.13 Ennek alapján a
munkacsoport egyik fő tevékenysége annak átgondolása volt, hogy mely mérőszámok (pl. minőségi
követelmények bevezetése, referenciaértékek, célszámok stb.) segítettek a tagállamoknak abban, hogy
a kisgyermekek, a családok, a helyi közösségek és a társadalom vonatkozásában mérhető javulást
mozdítsanak elő.

Az ECEC színvonalának nyomon követését tárgyaló szakirodalom áttekintése (OECD, ECEC
Network, 2013) jobbára az angol nyelvű szakirodalommal foglalkozik.
13 Az elemzéshez a munkacsoport olyan eredményeket („output”) definiált, amelyek azt mutatják, hogy
a gyermekeknek az ECEC-ben eltöltött időszak végén milyen képességekkel kell rendelkezniük. Ezek
az eredmények definíció szerint rövid távúak és némelyek csak az után mérhetők, hogy a gyermek
kilépett az ECEC-szolgáltatásból. E rövid távú eredmények különböznek az általános, hosszú távú
eredményektől („outcome”), amelyek az ECEC eredményeként a társadalom, a családok és az
egyének szintjén jelentkeznek.
12
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3. A minőségi keretrendszer alapelveire
vonatkozó javaslat
A minőségi keretrendszer alapelveire vonatkozó jelen javaslat felvázolja az európai szakpolitikai
kontextust, valamint a munkacsoport munkamódszerét. Ezt követi a munkacsoport rövid
összefoglalója arról, hogy a minőség hogyan értelmezendő a kisgyermekkori nevelési rendszerek
kontextusában. A keretrendszer főbb megállapításainak kifejtését követően a dokumentum második
része összegzi a kutatási eredményeket: tartalmazza a munkacsoport megbeszéléseinek legfontosabb
eredményeit (piros szövegdobozban), valamint tájékoztatást ad néhány olyan esettanulmányról,
amelyek a megállapítások alapjául szolgáló tényekre világítanak rá (kék szövegdobozban). A
dokumentum harmadik része egyértelműsíti a keretrendszerben használt alapfogalmakat. 2014 őszén
készül el a negyedik rész, amely a keretrendszer szerinti fejlődést elemzi a munkacsoport tagjai által
képviselt kisgyermekkori nevelési rendszerekben.14

3.1. A kisgyermekkori nevelés minőségének mérése
A kisgyermekkori nevelés minősége összetett kérdés. A minőség megvalósítását, javítását és további
fejlesztését elősegítő intézkedések egymással összefüggenek, nem lehetséges elkülönítve vizsgálni
őket. Jóllehet a kisgyermekkori nevelés minőségével kapcsolatban nem létezik nemzetközileg
elfogadott definíció, meghatároztak olyan intézkedéseket, amelyek segítenek megvalósítani és
biztosítani a jó színvonalat. Ide tartoznak azok az intézkedések, amelyek a kisgyermekkori nevelés
struktúrájára, az intézményekben alkalmazott folyamatok minőségére, valamint a kisgyermekkori
nevelés hosszú távú eredményeire vannak hatással. Ezek külön-külön is vizsgálhatók, de olyan
tényezőknek is tekinthetők, amelyek együttesen, egymást kiegészítve járulnak hozzá a kisgyermekkori
nevelés jó színvonalához, az alábbiakból kiindulva:




strukturális minőség,15 amely arra vonatkozik, hogy a kisgyermekkori nevelés rendszerét
hogyan tervezik és szervezik meg. Általában a következőket foglalja magában: az egyes
kisgyermekkori nevelési intézménytípusok működési engedélyével kapcsolatos
szabályok; a szakképzett alkalmazottak létszámával kapcsolatos követelmények; a
nevelési, gondozási program megfelelősége; a foglalkoztatottak és a kisgyermekek
létszámának
aránya
az
egyes
kisgyermekkori
nevelési
intézményekben/szolgáltatóhelyeken;
a
kisgyermekkori
nevelési
rendszer
finanszírozásával kapcsolatos szabályozás; intézkedések, amelyek garantálják, hogy
minden kisgyermek az egyéni szükségleteinek megfelelő és tisztességes bánásmódban
részesüljön; valamint azok a környezeti tényezők, amelyeknek a kisgyermekek gondozása
és nevelése során az egészségvédelmi és biztonsági követelmények betartása céljából
meg kell felelni;
folyamatminőség, amely az adott kisgyermekkori nevelési intézménytípusban alkalmazott
gyakorlatra vonatkozik.16 Általában a következőket foglalja magában: a játék szerepe a

A dokumentumnak ez a része a legfrissebb Eurydice-kiadvány (Key data on ECEC, 2014) legújabb
eredményeit is felhasználja.
15 A „strukturális minőség” olyan, „folyamatjellemzőket befolyásoló tényezőket jelöl, amelyek a
gyermek által tapasztalt folyamatok keretrendszerét alakítják ki.” E jellemzők nem csupán az ECECszolgáltatás részei, hanem ugyanakkor az ECEC-szolgáltatóhelyet körülvevő tágabb környezet,
például a közösség részét is alkotják. Ezek sok esetben szabályozható aspektusok, jóllehet
tartalmazhatnak nem szabályozható változókat is (Litjens és Taguma, 2010). Idézi: Quality Matters in
Early Childhood Education and Care: Norway 2013, OECD
16 A folyamatminőség abból áll, amit a gyermekek a programok során ténylegesen átélnek, vagyis
abból, ami az ECEC-szolgáltatóhelyen történik. E tapasztalatok vélhetően befolyásolják a gyermekek
14
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nevelési programban; a kisgyermekkori nevelési intézmény és a gyermekek családja
közötti kapcsolatok; a nevelési intézményben foglalkoztatottak és a gyermekek közötti,
valamint a gyermekek közötti kapcsolatok és interakciók; a gondozás és nevelés
integráltságának szintje; a szülők bevonása a kisgyermekkori nevelési intézményekben
folytatott munkába, valamint az intézményekben foglalkoztatottak napi szintű pedagógiai
gyakorlatába;
a hosszú távú eredmény minősége, amely a gyermekekre, a családokra, a közösségekre és
a társadalomra gyakorolt pozitív hatásokat vizsgálja. A gyermekek fejlődése terén e
pozitív hatások általában a gyermek érzelmi, erkölcsi, értelmi és testi fejlődését, szociális
készségeit, a további tanulásra és a felnőtt életre való felkészülését, valamint egészségét
és iskolaérettségét foglalják magukban.

A munkacsoport az elemzés során megállapította, hogy a minőség alapja az egyes gyermekekről
kialakított kép, vagyis az, hogy a gyermekek beilleszkedése a társadalomba, illetve tevékenységeiken
keresztül az ismeretek elsajátíttatása, későbbi eredményes tanulásuk miként segíthető. Széleskörű
konszenzus született arról, hogy fontos a kisgyermekről és a kisgyermekkorról a tagállamok által
elfogadott, egységes képet kialakítani, mivel ez hatással van a kisgyermekkori nevelés
megszervezésére és megvalósítására, továbbá segíti a tagállamokat a kisgyermekkori nevelés
minőségének egységes meghatározásában. A munkacsoport tagjai egyetértettek abban, hogy a
kisgyermek képes a kíváncsi, érdeklődő, aktív tanulásra; optimális fejlődése a gondozás, a játék és a
tanulás kombinációjával biztosítható. A gyermek aktívan részt vesz a tanulási folyamatban, és a
nevelési-gondozási folyamat középpontjában áll. A kisgyermek nem csupán a nevelés befogadója,
hanem aktív szerepe van a tanulás kereteinek kialakításában is. A kisgyermekről kialakított kép
kérdésében a résztvevők mindannyian egyetértettek abban, hogy a kisgyermekek egyedi
sajátosságokkal rendelkező személyek, akik más-más érzelmi, fizikai, szociális és kognitív
készségekkel rendelkeznek, amelyeket el kell ismerni.
Az alábbi transzverzális kérdések valamennyi tagállamban alapvető fontosságúak a színvonalas
kisgyermekkori nevelés kialakításában és fenntartásában, egyben jelen javaslat megállapításainak
alapjául is szolgálnak:


Értéket kell tulajdonítani a gyermekről és a koragyermekkorról kialakított egyértelmű képnek
és e kép világos megfogalmazásának
Minden gyermek egyedi, kompetens és aktívan cselekvő; potenciális szükségleteit el kell
ismerni és megfelelő módon támogatni kell. Minden gyermek kíváncsi, jó képességű és
intelligens individuum. A gyermek részt vesz a tudásanyag kialakításában, és szüksége van a
többi gyermekkel és a felnőttekkel folytatott interakciókra. A gyermek – mint európai polgár –
jogokkal rendelkezik, amelyek a koragyermekkori nevelést és gondozást is magukban
foglalják.17 A gyermekkor az a kor, amikor az ember a világ értelme, és ezt az értelmet keresi.
A kora gyermekkor nem csupán felkészülés a jövőre – a jelenről is szól.18 A kisgyermekkori
nevelésnek gyermekközpontúnak kell lennie, tekintetbe kell vennie a gyermek nézeteit, és
aktívan be kell vonnia a gyermeket a kisgyermekkori nevelési intézményekben meghozott

jólétét és fejlődését (Litjens és Taguma, 2010). Idézi: Quality Matters in Early Childhood Education
and Care: Norway 2013, OECD
17
Children in Europe Policy Paper (2008). Young children and their services: Developing a European
Approach (p. 5-6). http://www.grandirabruxelles.be/Publications/Europe/policydocEN.pdf.
Kickbusch, I. (2012): Learning for Well-being: A Policy Priority for Children and Youth in Europe. A
process for change (Jean Gordon és Linda O’Toole közreműködésével, a Learning for Well-being
Consortium of Foundations in Europe megbízásából) (kiadó: Universal Education Foundation), 37. o.tól.
http://www.eiesp.org/hosting/a/admin/files/L4WB%20A%20Policy%20Priority%20for%20Children%20
%26%20Youth%20in%20Europe.pdf
J. Qvortrup/ Bardy, M. Sgritta, G.B.H. Wintersberger (1994) Childhood Matters. Social Theory,
Practice and Politics. Aldershot: Avebury, Ashgate.
18 Australian Government Department of Education, Employment and Workplace (2009): Belonging,
Being and Becoming. The Early Years Learning Framework for Australia, 7. o.
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mindennapi döntésekbe. Az intézményeknek gondoskodó környezetet kell kialakítaniuk, és
olyan szociális, kulturális és fizikai teret és lehetőségeket biztosítaniuk, melyek során a
gyermek kibontakoztathatja a meglévő és a benne rejlő tehetségét. A kisgyermekkori nevelés
célja, hogy átfogó szemléletű legyen, abból az alapvető megfontolásból kiindulva, hogy a
nevelés és a gondozás nem választható szét.


A szülők a legfontosabb partnerek; részvételük alapvető jelentőségű
A család a gyermek növekedésének és fejlődésének elsődleges és legfontosabb közege. A
szülők (és gondviselők) felelősek gyermekük jólétéért, egészségéért és fejlődéséért. A
családok szociális, társadalmi-gazdasági, kulturális és vallási szempontból rendkívül
sokszínűek, és e sokszínűséget – mint az európai társadalmak alapvető fontosságú elemét –
tiszteletben kell tartani.19 A nemzeti, regionális és helyi szintű szabályozás által kialakított
környezetben a családot teljes mértékben be kell vonni a gyermek nevelésének és
gondozásának minden aspektusába. Ennek érdekében a kisgyermekkori nevelést a családokkal
együtt, partnerségben kell kialakítani, és e szolgáltatásoknak a bizalomra és a kölcsönös
tiszteleten kell alapulniuk. E partnerség azzal segítheti a családokat, hogy olyan
szolgáltatásokat hoznak létre, amelyek megfelelően reagálnak a szülők szükségleteire, és
lehetővé teszik a családi életre és a munkára szánt idő egyensúlyban tartását. A
kisgyermekkori nevelés a családi nevelés kiegészítéseként működik, valamint támogatást és
további lehetőségeket biztosíthat a szülők és a gyermekek számára.



A minőség egyetértésen alapuló meghatározása
A kutatások azt mutatják, hogy a színvonalas kisgyermekkori nevelés alapvető szerepet játszik
a gyermekek fejlődésében és tanulásában, és javítja későbbi oktatási lehetőségeiket.20 A
javasolt minőségi keretrendszer az Európai Bizottság Gyermekgondozási Hálózata által
meghatározott minőségi megfontolásokra épül. 1996-ban a Gyermekgondozási Hálózat 40
olyan célt fogalmazott meg, amelyet 10 éven belül minden tagállamnak el kell érnie. E
célkitűzéseket az Európai Bizottság nem fogadta el. A Hálózat emellett azt is hangsúlyozta,
hogy a minőség az értékekre és meggyőződésekre alapuló relatív fogalom, és hogy a minőség
meghatározásának dinamikus, töretlen és demokratikus folyamatnak kell lennie. Meg kell
találni az összes szolgáltatásra vonatkozó közös célkitűzések és az egyes szolgáltatások közötti
különbségek támogatása közötti helyes egyensúlyt.21

3.2. A minőségre vonatkozó megállapítások
A minőségi keretrendszer alapelveire vonatkozó jelen javaslat a transzverzális kérdésekre fókuszál, és
a cselekvésre vonatkozó tíz általános megállapítást tartalmaz, amelyek felhívják a tagállamok
figyelmét a kisgyermekkori nevelés színvonalának emelésére. A színvonalas kisgyermekkori nevelés
komoly elvárásokra épül, és az alábbiak szükségesek hozzá:
Hozzáférés
1.

Minden család és gyermek számára hozzáférhető és megfizethető szolgáltatás

A színvonalas és egyetemes szolgáltatás potenciális haszna a hátrányos helyzetű és/vagy
marginalizálódott társadalmi csoportokba tartozó gyermekek esetében különösen jelentős. A
kisgyermekkori nevelést célszerű elérhetővé tenni a születéstől az iskolaköteles korig tartó
időszakban. A szolgáltatásnak alkalmazkodnia kell a szülők körülményeihez, és a kisgyermekkori
19

Young children and their services: developing a European approach. A Children in Europe policy
paper. (2008), 6. o.
20 Uo.: 5. o.
21 EC Network on Childcare and Other Measures to Reconcile the Employment and Family
Responsibility of Men and Women (1996): Quality Targets in Services for Young Children. Proposal
for a Ten Year Action Programme, 11. o.
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nevelés igénybevételére kell ösztönözniük a családokat. Ennek érdekében a nyitva tartásnak és a
program tartalmának rugalmasnak kell lennie.
2.

Olyan szolgáltatás, amely ösztönzi a részvételt, előmozdítja a társadalmi befogadást,
elfogadja és támogatja a sokszínűséget

A kisgyermekkori nevelés keretein belül a sikeres befogadás a következőkön alapul:


a helyi szervezeteket és közösségi csoportokat is bevonó együttműködő megközelítésen,
amely a kisgyermekkori nevelés előnyeit hangsúlyozza;



a szülők meggyőződését, szükségleteit és kultúráját tiszteletben tartó szemléleten; valamint
annak biztosításán, hogy minden gyermeket és családot szívesen fogadnak a kisgyermekkori
nevelés különböző szintű és típusú intézményeiben;



proaktív megközelítésen, amely minden szülőt arra ösztönöz, hogy a gyermeke számára
igénybe vegye a kisgyermekkori nevelést;



továbbá annak felismerésén, hogy a kisgyermekkori nevelésben dolgozókat olyan képzésben
kell részesíteni, hogy segíteni tudják a szülőket és a családokat abban, hogy a kisgyermekkori
nevelést méltányolják és biztosítsák őket arról, hogy meggyőződésüket és kultúrájukat
tiszteletben tartják (e képzés a kisgyermekkori nevelést népszerűsítő szülői programokkal is
támogatható);



és végül az egészségügyi és szociális szakemberek, a helyi hatóságok, a kisgyermekkori
nevelési intézmények és az iskolák szoros együttműködésén.

A kisgyermekkori nevelésben alkalmazott munkaerő
3.

Jól képzett szakemberek, akik képzésüknek és továbbképzésüknek köszönhetően be tudják
tölteni szakmai funkciójukat

Kulcsfontosságú annak elismerése, hogy a kisgyermekkori nevelésben dolgozók szakemberek. A
szakmai fejlődés komoly hatással van a pedagógiai színvonalra és a gyermekekkel kapcsolatos hosszú
távú eredményekre. Ha közös képzési programokat alakítanak ki a kisgyermekkori nevelésben
dolgozó szakemberek (pedagógusok, asszisztensek, családi napközikben dolgozó szakemberek, stb.)
számára, az elősegítheti a közös feladatok és a minőség definíciójának kialakítását.
4.

Szükséges a támogató munkakörülmények biztosítása számukra, többek között olyan
szakmai vezetésé, amely lehetővé teszi a megfigyelést, a reflexiót, a tervezést, a
csapatmunkát, valamint a szülőkkel folytatott együttműködést

A jó munkakörülmények pozitív hatással vannak a személyzetre és a munkaerő-megtartására. A
szakpolitikai intézkedések hatással vannak a kisgyermekkori nevelés strukturális minőségére, ideértve
a csoportok méretére vonatkozó helyi szintű intézkedéseket, a gyermekek és a foglalkoztatottak
létszáma közötti arányt, valamint a munkaidőt és bérszínvonalat, amely a kisgyermekkori nevelésben
végzett munkát vonzóvá teheti. A jó munkakörülmények ugyanakkor csökkentik a kisgyermekkori
nevelésben tapasztalható folyamatos és káros hatású munkaerő-fluktuációt is.
Nevelési, gondozási program
5.

A pedagógiai célkitűzésekre, értékekre és megközelítésekre épülő program, amely lehetővé
teszi a gyermekek tehetségének maradéktalan, átfogó kibontakoztatását

A gyermekek nevelése és gondozása, valamint kognitív, szociális, érzelmi, fizikai és nyelvi fejlődése
egyaránt fontos. A szakmai programnak olyan közös célkitűzéseket, értékeket és megközelítéseket
kell meghatároznia, amelyek tükrözik azt, hogy a társadalom milyen szerepet és felelősséget
tulajdonít a kisgyermekkori nevelésnek a gyermekek tehetségének teljes körű kibontakoztatásában.
Minden gyermek cselekvő aktivitással, érdeklődéssel fordul a világ felé, s a szakmai programmal
támogatni kell a gyermekek kompetenciáinak fejlődését. Ugyanakkor a program végrehajtását olyan
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nyitott keretrendszerben kell megtervezni, amely átfogóan ismeri el és kezeli a gyermekek eltérő
érdeklődési körét és szükségleteit. A nevelés és a gondozás egyensúlya elősegítheti a gyermekek
jólétét, pozitív énképének kialakulását, valamint testi, szociális és kognitív fejlődését. E megközelítés
értékesnek tekinti a gyermek tapasztalatait és aktív részvételét, valamint tisztában van a játék során
történő tanulás fontosságával, és támogatja azt.
6.

A program megköveteli a szakemberektől a gyermekekkel, a kollégákkal és a szülőkkel
folytatott együttműködést, és azt, hogy reflektáljanak saját tevékenységükre

A program fontos eszköz, amellyel elősegíthető a gyermekek közötti, valamint – a fejlődés és a
tanulás előmozdítása érdekében – a gyermekek, a szülők és a kisgyermekkori nevelésben részt vevő
szakemberek közötti együttműködés jelentőségének megértése, a bizalom. Az országos szintű
program iránymutatásul szolgálhat valamennyi kisgyermekkori nevelési intézmény számára, a helyi
szintű program pedig leírhatja az egyes intézmények gyakorlatait és prioritásait. A program
együttműködésre ösztönző megközelítésének egyik kulcsfontosságú tényezője, hogy a szakemberek
képesek legyenek saját gyakorlataikat elemezni, az eredményes megoldásokat azonosítani, és
kollégáikkal együttműködve, tényeken alapuló új megközelítéseket kialakítani. A kisgyermekkori
nevelés színvonalát emeli, ha az intézmény alkalmazottai megvitatják a program beválását, tekintettel
a gyermekek, a szülők, a szakmai közösség szükségleteire. A program előmozdíthatja ezt azzal, ha
elősegíti a gyermekek kísérletezés és felfedezés útján megvalósuló tanulását, és támogatja az
együttgondolkodást a szülőkkel arról, hogy a kisgyermekkori nevelés hogyan járul hozzá gyermekük
fejlődéséhez és tanulásához.
Nyomon követés és értékelés
7.

A nyomon követés és értékelés biztosítja helyi, regionális és/vagy nemzeti szinten azokat az
információkat, amelyek előmozdítják a szakpolitikák és a gyakorlat folyamatos fejlesztését

Az intézményes kisgyermekkori nevelés szisztematikus nyomon követése révén az adott – helyi,
regionális vagy nemzeti – szinten megfelelő információ és visszajelzés generálható. Ezeknek az
információknak elő kell mozdítaniuk a nyílt eszmecserét, a koherens tervezést, a felülvizsgálatot, az
értékelést és fejlesztést annak garantálása érdekében, hogy a rendszer minden szintjén színvonalas
szolgáltatás valósuljon meg. A nyomon követés és az értékelés hatékonyabb, ha az intézményi szinten
összegyűjtött információkat és a települési, regionális és rendszerszinten összegyűjtött információkat
összegzik.
8.

A gyermek érdekét szolgáló nyomon követés és értékelés

A nyomonkövetési és értékelési folyamatok célja a kisgyermekek, a családok és a közösségek
támogatása. Az összes érintettet – ideértve a kisgyermekkori nevelési szakembereket is – be kell vonni
minden nyomonkövetési és értékelési folyamat végrehajtásába. Míg a nyomon követés a struktúrák, a
folyamatok és a hosszú távú eredmények minőségét vizsgálja, a kisgyermekek érdekének és a
szakemberek bevonásának középpontba állítása a kisgyermekkori nevelésben alkalmazott folyamatok
minőségi vizsgálatának fontosságát hangsúlyozza.
A fentieket könnyebb megvalósítani az alábbi irányítási intézkedések mellett:
1.

A kisgyermekkori nevelés rendszerében az érintettek ismerik szerepük és feladataik
egyértelmű, egyetértésen alapuló meghatározását, és tudatában vannak annak, hogy együtt
kell működniük a partnerszervezetekkel.

Tekintettel a kisgyermekkori nevelés irányításának ágazatközi jellegére, annak sikere érdekében az
érintett feleknek, köztük a szociális partnereknek együtt kell működniük. A jogalkotás, a szabályozás
eszköz ahhoz, hogy egyértelmű elvárások fogalmazódjanak meg a gyermekek, a családok és a
kisgyermekkori nevelés szereplőinek hosszútávú eredményes együttműködése megvalósulása
érdekében.
A jogalkotás, a szabályozás és/vagy a finanszírozás elősegíti az államilag támogatott vagy
finanszírozott intézményes kisgyermekkori neveléshez való egyetemes jogosultságot, és az
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eredményekről való rendszeres visszajelzést az érintett felek részére.22
A strukturális vagy jogszabályi intézkedéseknek támogatniuk kell az intézményes kisgyermekkori
neveléshez való hozzáférést azzal, hogy biztosítják a családok számára a jogosultságot a megfizethető
kisgyermekkori neveléshez való hozzáféréshez. Az a szemlélet, amely a kisgyermekkori nevelés
egyetemes elérhetősége felé történő elmozdulást támogatja, felismeri, hogy a hátrányos helyzetű
csoportok számára hozzáférést biztosító további finanszírozás hatékony stratégia lehet a hozzáférési
arány növelésére, különösen a migráns, hátrányos helyzetű vagy alacsony jövedelmű családokban élő
kisgyermekek esetében. A kisgyermekkori nevelés igénybevételének nyomon követése biztosítja a
források hatékony felhasználását. A kisgyermekkori neveléshez való egyetemes jogosultság fokozatos
bevezetése érdekében annak vonzerejét és értékét hangsúlyozó intézkedéseknek kell érvényesülniük.
Európai referenciaérték
A munkacsoport javasolja olyan európai referenciaérték bevezetését, amely a kisgyermekkori nevelés
színvonalát európai szinten mutatja. A minőségi referenciaérték az Oktatás és képzés 2020 által a
kisgyermekkori nevelés vonatkozásában alkalmazott mennyiségi referenciaértéke mellett lenne
használatos.23
Az új, minőségi referenciaérték a következőket mondaná ki: „2020-ig a kisgyermekkori nevelés
minimum 90%-ának a nemzeti vagy regionális kritériumok alapján legalább jó minőségűnek kell
lennie.” A kritériumok a jelen javaslatban megfogalmazott főbb megállapításokon alapulnának.
Emellett a referenciaértéket az egyes megállapításokhoz tartozó indikátorok is kiegészíthetik. Minden
megállapításhoz hozzárendelhető lenne 3–4 indikátor. Az országok ezek közül választanának egyet
vagy kettőt, és/vagy az országra jellemző körülményekhez igazítanák azokat.
A javasolt megállapítások a születéstől a tanköteles korig tartó teljes időszakra vonatkoznak. Ennek
következtében hosszú távon szükség lesz a mennyiségi referenciaérték felülvizsgálatára, mivel az
jelenleg csak a négyéves kortól a tanköteles korig terjedő időszakot öleli át.

A munkacsoport holland képviselői az ECEC-szolgáltatás kapcsán hangsúlyozzák a
hozzáférhetőség, valamint a szülők számára biztosított választási szabadság fontosságát. Az
egyetemes jogosultságot, valamint az efelé történő közeledést nem támogatják, mivel ez nem áll
összhangban Hollandia ECEC-rendszerével. Hollandiában az ECEC-rendszer ötvözi a 0–4 év közötti
gyermekek esetében érvényesülő keresletvezérelt struktúrát és a négyéves és idősebb gyermekek,
valamint a 2,5–4 év közötti hátrányos helyzetű gyermekek esetében alkalmazott kínálat-oldali
intézkedéseket. E kombinált rendszerben a hároméves gyermekek részvételi aránya 90%.
23 A jelenlegi mennyiségi referenciaérték szerint 2020-ig a négyéves kor és a kötelező általános iskolai
oktatásba való belépés életkora közötti gyermekek legalább 95%-ának részt kell vennie a
kisgyermekkori nevelésben. Lásd: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/framework_en.htm
22
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4. A minőség javítása
A kisgyermekkori nevelési szakpolitikák hosszú távú hatására vonatkozó pontos becslésekkel
kapcsolatos nehézségek ellenére a területen egyre több kutatás folyik. Ezen belül az EU tagállamainak
legfrissebb tanulmányai tettek kísérletet arra, hogy a koragyermekkori nevelés és gondozás
szakpolitikáinak hosszú távú hatásait a közfinanszírozott, nagy léptékű vagy egyetemes szolgáltatás
kontextusában szemléltessék. Például a szolgáltatás hozzáférhetőségét javító kisgyermekkori nevelés
bővítését szolgáló reformok pozitív hatásait mutatták ki több EU-tagállamban, így Dániában,24
Franciaországban,25 Norvégiában26 és Németországban.27 E tanulmányok szerint a kisgyermekkori
nevelés igénybevételének előnyei javarészt a gyermekek iskolázottságával állnak kapcsolatban, és az
adatok azt mutatják, hogy e pozitív hatások még erősebben jelentkeznek a hátrányos helyzetű
gyermekek esetében.
Az EU több tagállamában – például az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban,
Svédországban, Norvégiában, Hollandiában és Olaszországban – léteznek olyan tanulmányok,
amelyek azt vizsgálják, hogy a kisgyermekkori intézményes nevelésben való részesülés milyen hosszú
távú hatással van a gyermekek kognitív és nem kognitív képességeinek fejlődésére. A longitudinális
vizsgálatok rámutatnak arra, hogy a színvonalas kisgyermekkori nevelési programokban való részvétel
hosszú távú hatással van a gyermekek kognitív fejlődésére és iskolai eredményeire.28 A gyermekek
általában vett fejlődésének elősegítésével a kisgyermekkori nevelés a gyermekek alapvető kognitív
képességeit (verbális képességek és logikai érvelés) is fejleszti, amelyek aztán a nyelvekhez és a
matematikához kapcsolódó területspecifikus készségek későbbi elsajátítását mozdítják elő. A
megfelelő körülmények – például korai kezdés, színvonalas szolgáltatások és hatékony általános
Bingley, P. és Westergaard-Nielsen, N. (2012): Intergenerational transmission and day care in
Denmark. In: J. Ermisch, M. Jantti és T. Smeeding (szerk.), Inequality from Childhood to Adulthood: A
Cross-National Perspective on the Transmission of Advantage. Russell Sage Foundation, New York.
25 Dumas, C. és Lefranc, A. (2012): Early schooling and later outcomes: Evidence from pre-school
extension in France. In: J. Ermisch, M. Jantti and T. Smeeding (szerk.), Inequality from Childhood to
Adulthood: A Cross-National Perspective on the Transmission of Advantage. Russell Sage
Foundation, New York.
26 Havnes, T. és Mogstad, M. (2011): No Child Left Behind: Subsidized Child Care and Children's
Long-Run Outcomes. American Economic Journal: Economic Policy, 3. 2. sz., 97–129. o.
27 Felfe, C. és Lalive, R. (2011): How Does Early Childcare Affect Child Development? Learning from
the Children of German Unification. CESifo Area Conference on Economics of Education: Center for
Economics Studies.
28
Andersson, B. E. (1992): Effects of day care on cognitive and socio-emotional competence in
thirteenyear-old Swedish school children. Child Development, 63. sz., 20–36. o.
Broberg, A. G., Wessels, H., Lamb, M. E. és Hwang, C.P. (1997): Effects of day care on the
development of cognitive abilities in eight-year-olds: a longitudinal study. Developmental Psychology,
33. sz., 62–69. o.
Sylva, K., Melhuish, E. C., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. és Taggart, B. (2004): The Effective
Provision of Pre-School Education (EPPE) Project. Effective Pre-School Education. DfES / Institute of
Education: University of London, London.
Melhuish, E., Quinn, L., Hanna, K., Sylva, K., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. és Taggart, B. (2006):
The Effective Pre-School Provision in Northern Ireland (EPPNI) Project. Summary report. Department
of Education, Department of Health, Social Services and Public Safety, and Social Steering Group,
Belfast.
Sammons, P., Sylva, K., Melhuish, E., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., Barreau, S. és Grabbe, Y.
(2007): The Effective Pre-School and Primary Education 3–11 Project (EPPE 3-11). Influences on
Children’s Development and Progress in Key Stage 2: Social/ behavioural outcomes in Year 5. DfES /
Institute of Education, University of London, London.
Brilli, Y., Del Boca, D., Pronzato, C. (2011): Exploring the Impacts of Public Childcare on Mothers and
Children in Italy: Does Rationing Play a Role? IZA (Institute for the Study of Labour), Bonn.
Spiess, C. K., Büchel, F. és Wagner, G.G. (2003): Children’s school placement in Germany: Does
kindergarten attendance matter? Early Childhood Research Quarterly, 18. sz., 255–270. o.
24
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iskolai nevelés, oktatás – megléte esetén a kisgyermekkori nevelésben való részvétel pozitív hatásai
akár a serdülőkorig is kihatnak.
Emellett a legtöbb longitudinális vizsgálat arra mutat rá, hogy a kisgyermekkori nevelési
programokban való részvétel tartós hatással van a gyermek nem kognitív fejlődésére is.29 Ezek az
eredmények megerősítik, hogy a kortársakkal formális közegben megvalósuló korai szocializáció
tapasztalata erősíti a társas viselkedést, az önfegyelmezést és az autonómiát. Ha a korai szocializációs
tapasztalatokat a gyermek színvonalas gondozást és nevelést nyújtó körülmények között szerzi meg,
akkor a szociális és érzelmi fejlődésére gyakorolt pozitív hatások akár még a serdülőkorban is
észrevehetők maradnak, jóllehet egyéb tényezők (például az otthoni tanulási környezet minősége és a
többi iskolai tapasztalat) szintén fontos szerepet játszanak.
Azok a vizsgálatok, amelyekben kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek is részt vettek, arról
számolnak be, hogy a színvonalas intézményes gyermekkori nevelésből különösen a leghátrányosabb
helyzetű gyermekek profitálhatnak: az ő esetükben a kognitív, szociális és érzelmi fejlődés terén
tapasztalható előnyök nagyobbak, mint az „átlagos” gyermekek esetében.30 A kiszolgáltatott
helyzetben lévő gyermekek javát láthatólag akkor szolgálja a legjobban az intézményes
kisgyermekkori nevelés, ha a társadalmi csoportok keveredésével együttesen valósul meg.31 A
kifejezetten hátrányos helyzetű gyermekeknek nyújtott célzott programok hatását vizsgáló
tanulmányok többsége arra enged következtetni, hogy a kisgyermekkori nevelés igénybevétele a
gyermek kognitív eredményeire nézve nem hozza meg az elvárt jelentős hatást.32 Néhány újabb

29

Andersson, B. E. (1992): Effects of day care on cognitive and socio-emotional competence in
thirteen year-old Swedish school children. Child Development, 63. sz., 20–36. o.
Sylva, K., Melhuish, E. C., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. és Taggart, B. (2004): The Effective
Provision of Pre-School Education (EPPE) Project. Effective Pre-School Education. DfES / Institute of
Education: University of London, London.
Melhuish, E., Quinn, L., Hanna, K., Sylva, K., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. és Taggart, B. (2006):
The Effective Pre-School Provision in Northern Ireland (EPPNI) Project. Summary report. Department
of Education, Department of Health, Social Services and Public Safety, and Social Steering Group,
Belfast.
Sammons, P., Sylva, K., Melhuish, E., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., Barreau, S. és Grabbe, Y.
(2007): The Effective Pre-School and Primary Education 3-11 Project (EPPE 3-11). Influences on
Children’s Development and Progress in Key Stage 2: Social/behavioural outcomes in Year 5. DfES /
Institute of Education, University of London, London.
Del Boca, D. és Pasqua, S. (2010): Esiti scolastici e comportamentali, famiglia e servizi per l’infanzia.
[Cognitive and non-cognitive outcomes, family and childcare services]. Fondazione Giovanni Agnelli,
Torino.
Felfe, C. és Lalive, R. (2011): How Does Early Childcare Affect Child Development? Learning from the
Children of German Unification. CESifo Area Conference on Economics of Education: Center for
Economics Studies.
30
Brilli, Y., Del Boca, D., Pronzato, C. (2011): Exploring the Impacts of Public Childcare on Mothers
and Children in Italy: Does Rationing Play a Role? IZA (Institute for the Study of Labour), Bonn.
Felfe, C. és Lalive, R. (2011): How Does Early Childcare Affect Child Development? Learning from the
Children of German Unification. CESifo Area Conference on Economics of Education: Center for
Economics Studies.
31
Sylva, K., Melhuish, E. C., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. és Taggart, B. (2004): The Effective
Provision of Pre-School Education (EPPE) Project. Effective Pre-School Education. DfES / Institute of
Education: University of London, London.
van Tuijl, C. és Leseman, P. P. M. (2007): Increases in the verbal and fluid cognitive abilities of
disadvantaged children attending preschool in the Netherlands. Early Childhood Research Quarterly,
22. 2. sz., 188–203. o.
de Haan, A., Elbers, E., Hoofs, H. and Leseman P. (2013): Targeted versus mixed preschools and
kindergartens: effects of class composition and teacher-managed activities on disadvantaged
children's emergent academic skills. School Effectiveness and School Improvement: An International
Journal of Research, Policy and Practice, 24. 2. sz., 177–194. o.
32
Veen, A., Roeleveld, J. és Leseman, P. (2000): Evaluatie van Kaleidoscoop en Piramide.
Eindrapportage. SCOKohnstamm Instituut, Amsterdam.
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kutatás azonban azt veti fel, hogy bizonyos körülmények között a célzott támogatás kismértékű vagy
közepes mértékű pozitív hatással lehet a gyermekek nyelvi készségeire és figyelmére.33
Ez arra is utalhat, hogy európai kontextusban a minőség nem annyira a kifejezetten kognitív fejlődést
célzó programok, hanem sokkal inkább az általánosabb jellegű kisgyermeknevelési programok
megvalósításával érhető el. A tények alapvetően arra engednek következtetni, hogy a
kisgyermeknevelés igénybevételével kapcsolatba hozható pozitív hatások megvalósulásához olyan
intézményi struktúrára van szükség, amelyen belül a színvonalas nevelés és gondozás elérhető és
megfizethető.
A nemzetközi áttekintésekben34 elemzett kutatási eredmények egységesen arra mutatnak, hogy a
színvonalas kisgyermekkori nevelés szilárdan megalapozza a gyermek későbbi iskolai eredményeit és
szociális fejlődését. A minőség meghatározásának folyamatai azonban a kisgyermekkori nevelés
tágabb szociokulturális vagy szakpolitikai kontextusának függvényében különbözhetnek. Azt is meg
kell jegyezni, hogy a kisgyermeknevelési szakpolitikák reformját alátámasztó indoklások országról
országra nagyban eltérhetnek egymástól.35
A munkacsoport tagjai felülvizsgálták a kisgyermekkori nevelés színvonala mérésének lehetséges
módjait, és tekintetbe vették az Eurydice, az OECD, az Európai Gyermekgondozási Hálózat és más
szervezetek munkáit. A kutatások eredményei és a legújabb szakpolitikai fejlemények arra világítanak
rá, hogy érdemes kisszámú olyan témára fókuszálni, amelyeken belül az előrehaladás a szolgáltatás
jelentős minőségi javulását eredményezi. A változások a követező szakpolitikai területeken
vezethetnek jobb minőséghez: hozzáférés, munkaerő, kisgyermekkori nevelési program, nyomon
követés és értékelés, irányítás és finanszírozás.36 A színvonalas kisgyermekkori nevelés akkor valósul
meg, ha megtörténik a strukturális feltételek, a tanulási és gondozási folyamatok, valamint a hosszú
távú eredmények összehangolása, és a minőség minden egyes aspektusa abba az irányba hat, hogy a
kisgyermekkori nevelés vonatkozásában magas elvárások fogalmazódjanak meg. A minőségi tényezők
mindegyike előmozdíthatja a fejlődést, de e fejlődés nagyobb valószínűséggel következik be akkor, ha
az összes többi tényezőt úgy hangolják össze, hogy a folyamat középpontjában a kisgyermekek
szükségletei állnak. Ennek kapcsán a minőségi keretrendszer alapelveire irányuló jelen javaslat
felismeri, hogy figyelembe kell venni azt, hogy mit szeretne megadni a kisgyermekeknek a
társadalom, valamint hogy biztosítani kell a gondozás, a fejlesztés és a tanulás teljes körű integrálását
a színvonalas kisgyermekkori nevelésbe.37

Goede, D. de és Reezigt, G.J. (2001): Implementatie en effecten van de Voorschool in Amsterdam.
GION, Gröningen.
Veen, A., Derriks, M. és Roeleveld, J. (2002): Een jaar later. Vervolgonderzo ek evaluatie van
Kaleidoscoop en Piramide. SCOKohnstamm Instituut, Amsterdam.
33 Slot, P. L., Mulder, H., Verhagen, J., Boom, J. és Leseman, P. P. M. (lektorálás alatt): Quality and
curriculum of early childhood education and care predict growth of two-year-olds’ vocabulary and
attention skills over one year. Developmental Psychology.
34
Burger, K. (2010): How does early childhood care and education affect cognitive development? An
international review of the effects of early interventions for children from different social backgrounds.
Early childhood research quarterly, 25. 2. sz., 140–165. o.
Lazzari, A. és Vandenbroeck, M. (2012): Literature Review of the Participation of Disadvantaged
Children and Families in ECEC Services in Europe. In: Bennett, J., Gordon, J. és Edelmann, J. (2012):
ECEC in promoting educational attainment including social development of children from
disadvantaged backgrounds and in fostering social inclusion. European Commission: DG EAC.
35 NESSE. 2009. Early childhood education and care. Key lessons from research for policymakers.
Letöltés: http://ec.europa.eu/education/news/news1697_en.htm
36 A munkacsoport jelentése (második ülés, 2012. június 4–5.)
37 A munkacsoport jelentése (második ülés, 2012. június 4–5.) és gyermekről kialakított kép elemzése
alapján
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4.1. A kisgyermekkori nevelés minőségi jellegzetességei: a
bizonyítékok összefoglalása
Ahogy arra a NESSE Early Matters szimpóziumának következtetései38 rávilágítanak, a minőség
kulcsfontosságú. A tények azt mutatják, hogy a színvonalas kisgyermekkori nevelési szolgáltatások
javíthatják, míg az alacsony színvonalúak hátráltathatják a gyermek későbbi iskolai teljesítményét. A
rossz minőségű kisgyermekkori nevelés adott esetben többet árt, mint használ, és az
egyenlőtlenségeket is növelheti. Mivel a nem megfelelő minőségű kisgyermekkori nevelés kevéssé
szolgálja a gyermekek, a családok és a társadalom hasznát – és mert az alacsony színvonalú
szolgáltatás negatív hatásokat vált ki
–, többet kell megtudnunk a kisgyermekkori nevelés jó minőségre utaló jellegzetességeiről. Különösen
igaz ez annak fényében, hogy ezek az aspektusok kiemelten fontosak a társadalmilag és gazdaságilag
hátrányos helyzetben élő gyermekek esetében.39
Több nemzetközi jelentés is egyetért abban, hogy a színvonalas szolgáltatásnyújtás érdekében a
strukturális minőség több kritériumnak is meg kell, hogy feleljen.40 E kritériumok egyebek között a
következők:







a kisgyermekkori nevelésre való jogosultságnak nem célzottnak, hanem egyetemesnek kell
lennie;
az alacsony munkaerő-fluktuációt biztosító képzettségi követelmények (legalább az
alkalmazottak felének alapdiplomával [bachelor] kell rendelkeznie) és munkakörülmények
(ideális esetben a kisgyermekkori nevelésben alkalmazható szakemberek jogállása és fizetése
megegyezik a kötelező oktatási rendszerben dolgozó pedagógusokéval);
a csoportban lévő gyermekek életkorának és a csoport összetételének megfelelő felnőtt–
gyermek arány és csoportlétszám;
az átfogó nemzeti keretrendszert és a helyi szintű intézkedéseket kombináló programbeli
iránymutatások;
a színvonal nyomon követésére szolgáló, helyi/regionális/központi irányítási szinten
alkalmazott (és megfelelő eszközöket használó) rendszerek;

Early Matters: Symposium Conclusions, 2009. Letöltés:
http://www.nesse.fr/nesse/activities/symposia/symposia10-08/ecec_symposium_conclusions.pdf/view
39 Lásd például: Lazzari, A. és Vandenbroeck, M. (2013): The impact of Early Childhood Education
and Care on cognitive development. A review of European studies. In: Transatlantic Forum on
Inclusive Early Years. Investigating the development of young children from migrant and low-income
families,1–12. o.
Lesemann, P. (2009): The impact of high quality Education and Care on the development of young
children. Review of literature. In: Eurydice (szerk.): Early Childhood Education and Care in Europe:
Tackling Social and Cultural Inequalities, Brüsszel, 17–49. o.
Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B. (2011): Pre-school quality and
educational outcomes at age 11: Low quality has little benefit. Journal of Early Childhood Research, 9.
2. sz., 109–124. o.
40 European Commission Network on Childcare (1996) Proposals for a Ten Year Action Programme.
Letöltés: www.childcarecanada.org/sites/default/files/Qualitypaperthree.pdf
OECD (2006): Starting Strong II, Early Childhood Education and Care. OECD, Párizs.
Bennett, J. (2008): Early childhood services in the OECD countries: Review of the literature and
current policy in the early childhood field. UNICEF Innocenti Research Centre, Firenze. Letöltés:
www.unicef-irc.org/publications/502
Children in Europe (2008): Young children and their services: developing a European approach – A
Children in Europe Policy paper. Letöltés: www.childrenineurope.org/docs/eng_discpaper.pdf
www.grandirabruxelles.be/Publications/Europe/policydocEN.pdf
UNICEF (2013): A Framework and Tool Box for Monitoring and Improving Quality (publikálatlan
szövegváltozat)
38
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az integrált közszolgáltatások koherens rendszerének részét képező irányítási mechanizmusok,
amelyek biztosítják a kisgyermekkori nevelés megfelelő finanszírozását, különösen a
hátrányos helyzetű térségekben.

Az EU tagállamaiban alkalmazott bevált gyakorlatokat vizsgáló tanulmányokkal foglalkozó újabb
szakirodalmi áttekintés41 több olyan, a kisgyermekkori nevelési folyamat minőségével kapcsolatba
hozható tényezőt azonosított, amelyek hozzájárulnak a gyermekek kognitív és nem kognitív
fejlődésére gyakorolt hosszú távú pozitív hatások megvalósulásához. A kutatási eredmények
összefoglalása szerint az alábbi tényezők fontosak:














a gyermek tehetségének átfogó kibontakoztatását előmozdító nevelést és gondozást ötvöző
pedagógiai megközelítés;
olyan szakemberek, akiknek alap- és továbbképzési szakmai fejlődési lehetőségei elősegítik a
reflexiót és az innovatív gyakorlatot; határozott vezetés; a kisgyermekkori nevelési
intézményben vagy szolgáltatóhelyen dolgozó összes munkavállaló által tiszteletben tartott
szellemiség;
az a mód, ahogy a felnőttek reagálnak a kisgyermekek szükségleteire, elősegítik érzelmi
jólétüket, és arra ösztönzik őket, hogy aktívan vegyenek részt a tanulási folyamatban;
olyan nevelési és tanulási stratégiák, amelyek megfelelően reagálnak a kisgyermekek
szükségleteire és fenntartják kíváncsiságukat, szemben a gyermek fejlődési képességét
figyelmen kívül hagyó, formalizált tanulás hangsúlyozásával;
a szakemberek és a gyermekek által kezdeményezett tevékenységeket ötvöző
kisgyermeknevelési program, amely biztosítja, hogy a gyermek aktívan részt vegyen a tanulási
folyamatokban, tevékenységekben. Ez azt is magában foglalja, hogy a gyermekeket arra
ösztönzik, hogy a tanulással kapcsolatban hozzák meg saját döntéseiket, valamint részét
képezi a csoportos interakciók szervezése és a gyermekek érdeklődési körének megfelelő
források biztosítása, továbbá az is, hogy a játékot értékes eszköznek tekintik – olyan
módszernek, amellyel a gyermekek megérthetik saját világukat és a felnőttek támogatása
mellett bővíthetik ismereteiket;
olyan szakmai program, amelyet a gyermekek, szülők, szakemberek és helyi közösségek
hoznak létre, akiknek szavát, véleményét és nézőpontjait a sokszínűség és a demokratikus
értékek jegyében értékelik;
az intézmények módszerei, amelyek célja az eltérő társadalmi, etnikai vagy kulturális
közegből érkező gyermekek megszólítása és bevonása;
határozott elkötelezettség a szülőkkel folytatott együttműködés mellett: a szülők bevonása
olyan, a gyermekeik nevelésével és gondozásával kapcsolatos döntésekbe, amelyek
elősegíthetik azt, hogy a gyermekek otthoni tevékenységeiben a szülők aktívabban vegyenek
részt. Kulturálisan sokszínű közeg esetén a gyermek kisgyermekkori nevelésben való
részvételének előmozdítása érdekében különös figyelmet kell fordítani a szülőkkel való
partnerség kialakítására;
partnerség a szülőkkel és az érdekelt felekkel, többek között a gyermek tevékenységeinek,
tanulási és szocializációs tapasztalatainak pontos és egyértelmű dokumentálása;
az érintett felekkel folytatott konzultáció során kialakított közpolitika, amelynek célja annak
elismertetése, hogy minden gyermek jogosult a kisgyermekkori nevelés igénybevételére.

Fontos felismerni, hogy az egyes érintett felek – a kutatók, a szülők, a gyermekek és a szakemberek –
eltérően vélekednek arról, hogy milyen módszerekkel érhető el a jó színvonal.42 A munkacsoport
elemzései és meglátásai a statisztikán és a kutatási eredményeken alapultak, majd ezt a nézőpontot a
szülők, a szakemberek és a gyermekek nézőpontjai alapján kiegészítették.
Lazzari, A. és Vandenbroeck, M. (2012): Literature Review of the Participation of Disadvantaged
Children and Families in ECEC Services in Europe. In: Bennett, J., Gordon, J. és Edelmann, J. (2012):
ECEC in promoting educational attainment including social development of children from
disadvantaged backgrounds and in fostering social inclusion. European Commission: DG EAC.
42 Ceglowski, D. és Bacigalupa, C. (2002): Four perspectives on child care quality. Early Childhood
Education Journal, 30. 2. sz., 87–92. o.
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4.2. Hozzáférés a szolgáltatásokhoz – a bizonyítékok
összefoglalása
Az intézményes kisgyermekkori neveléshez való általános és méltányos hozzáférés a színvonalas
szolgáltatásnyújtás alapeleme, amely elősegíti a teljesítmények közötti eltérések csökkentését.43 A
kutatások azt mutatják, hogy egyetemes szolgáltatás esetén az intézményes kisgyermekkori nevelés
igénybevételének jótékony hatásai a szegénységben élő és etnikai kisebbségi csoportokba tartozó
gyermekeknél határozottabban érvényesülnek.44 Annak ellenére, hogy a kutatók és a nemzetközi
szinten dolgozó szakpolitikai döntéshozók között konszenzus van e tekintetben,45 az etnikai kisebbségi
csoportokba tartozó és az alacsony jövedelmű családokban élő gyermekek – ahogy azt az adatok
mutatják – kisebb valószínűséggel veszik igénybe a kisgyermekkori nevelést.
Az Eurofund egyik legújabb felmérése46 rámutat arra, hogy a kisgyermekkori nevelés igénybevételét
korlátozó fő akadályok a következők: költségek (a válaszadók 59%-a nyilatkozott így) és a
hozzáférhetőség (a válaszadók 58%-a). Ezután következnek a szervezeti jellemzők, például a
kisgyermekkori nevelési intézmények távolsága és nyitva tartása (a válaszadók 41%-a). Ezt az EU
tagállamaiban végzett kutatások is megerősítik. E kutatások szerint a kisgyermekkori nevelés
igénybevételének legnagyobb akadályai az alábbiak:




a szolgáltatás költsége a legtöbb országban akadályt jelent, különösen ott, ahol a
kisgyermekkori nevelés nagyrészt piaci alapon valósul meg, például Írországban és az
Egyesült Királyságban.47 A kisgyermekkori nevelés költségei különösen az alacsony
jövedelmű háztartásokban számítanak jelentősnek. Franciaországban például a legfelső
jövedelmi ötödbe tartozó háztartások 64%-a vesz igénybe gyermekgondozási szolgáltatásokat,
a legalsó ötödbe tartozó háztartásoknak viszont csak 15%-a. A helyzet nemcsak a többi olyan
országban hasonló, ahol magas a gyermekgondozás igénybevételének aránya (mint például
Belgiumban, Finnországban és Írországban), hanem az olyan országokban is, ahol ez az arány
alacsony. Ezzel szemben Dániában a legalsó ötödbe tartozó háztartások körében rendkívül
magas ez az arány;48
a kisgyermekkori neveléshez való hozzáférhetőség általában nem egyforma a városi és vidéki
térségekben, a kedvező és kedvezőtlenebb helyzetű negyedekben, valamint a különböző
régiókban. Ez különösen az osztott rendszerekben, a 0–3 éves korú gyermekeknek nyújtott
szolgáltatás esetében jelentkezik hangsúlyosan;49

Havnes, T. és Mogstad, M. (2011): No Child Left Behind: Subsidized Child Care and Children's
Long-Run Outcomes. American Economic Journal: Economic Policy, 3. 2. sz. 97–129. o.
Felfe, C. és Lalive, R. (2011): How Does Early Childcare Affect Child Development? Learning from the
Children of German Unification. CESifo Area Conference on Economics of Education: Center for
Economics Studies.
Del Boca, D. (2010): Child poverty and child well-being in the European Union: policy overview and
policy impact analysis. A case study: Italy. TÁRKI-Applica, Budapest és Brüsszel.
44 Eurydice (2009): Tackling social and cultural inequalities through early childhood education and
care in Europe. EACEA, Brussels.
45
European Commission (2011) Early Childhood Education and Care: Providing all our children with
the best start for the world of tomorrow. Letöltés:
http://ec.europa.eu/education/schooleducation/doc/childhoodcom_en.pdf
46 Eurofound (2012): Third European Quality of Life Survey - Quality of life in Europe: Impacts of the
crisis. Publications Office of the European Union, Luxemburg.
47 Noailly, J., Visser, S. és Grout, P. (2007): The impact of market forces on the provision of childcare:
Insights from the 2005 Childcare Act in the Netherlands. CPB Netherlands Bureau for Economic Policy
Analysis.
48 EU-SILC, 2010.
49 Bennett, J. és Moss, P. (2011): Working for inclusion: how early childhood education and care and
its workforce can help Europe’s youngest citizens. Letöltés: http://www.childreninscotland.org.uk/wfi/
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a kisgyermekkori nevelési intézmények rugalmatlan nyitva tartása50 és a bürokratikus
beiratkozási folyamatok (pl. várólisták, egynyelvű szórólapok és kitöltendő
formanyomtatványok stb.) komoly akadályát jelentik az igénybevételnek, különösen az etnikai
kisebbségekhez tartozó családokban és a marginalizált csoportokban.51
azokban a helyzetekben, ahol nem elégséges az ellátás, a szolgáltatás igénybevételére való
jogosultságot meghatározó szempontok adott esetben azokat a gyermekeket részesítik
előnyben, akiknek szülei állásban vannak, vagy akik korán felkerültek a várólistákra.52

A kutatások eredményei arra is rámutatnak, hogy – az említett strukturális feltételek mellett – kevésbé
nyilvánvaló akadályok is korlátozhatják az intézményes kisgyermekkori nevelés igénybevételét,
különösen a hátrányos helyzetű gyermekek és családok esetében. Ezek az akadályok a következők:




bekövetkező, nem
szándékolt előnyök (ide tartoznak például az intézményes kisgyermekkori neveléshez nyújtott
állami támogatások, valamint a bevételhez kötött beiratkozási díjak és adókedvezmények
kritériumai), amelyek – különösen a jóléti államokban – az alacsonyabb jövedelmű
családokkal szemben a jobb helyzetben lévő családoknak kedveznek;53
a professzionális nevelésbe vetett bizalom hiánya, amely akkor alakul ki, amikor az
intézményes kisgyermekkori nevelés nem illeszkedik a családok céljaihoz és értékeihez
(például az adott kultúra által meghatározott gyermeknevelési gyakorlat és a kétnyelvű
fejlesztés területén).54

Az EU-tagállamokban végzett kutatások eredményei nagyban meghatározzák a minőségi
keretrendszer alapelveire vonatkozó, jelen javaslatba foglalt hozzáférhetőségi kritériumok kialakítását.
E kritériumoknak foglalkozniuk kell azokkal a tényezőkkel, amelyek megakadályozzák a családokat
és a gyermekeket abban, hogy az intézményes kisgyermekkori nevelést igénybe vegyék, ideértve a
strukturális feltételeket (hozzáférhetőség, megfizethetőség és szolgáltatásnyújtás), valamint azokat a
szociokulturális aspektusokat, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a szolgáltatásokra jellemző
pedagógiai megközelítésekkel és nevelési gyakorlatokkal.
Sok tagállam elismeri, hogy nehézségei vannak a szolgáltatás egyetemes elérhetősége kapcsán,
különösen a háromévesnél fiatalabb gyermekek esetében. Sokszor már az is kihívás, hogy a
jogszabályoknak megfelelően elegendő férőhelyet tudjanak biztosítani. További kihívást jelent az
azonos feltételekkel történő és igazságos hozzáférés garantálása. Mindkét kihívást felnagyítja a
jelenlegi pénzügyi és gazdasági környezet, valamint az, hogy a szülők részéről egyre nő a
kisgyermekkori nevelés biztosítása iránti igény. Nem egyértelmű, hogy a nem egyetemes intézményes
kisgyermekkori nevelést nyújtó rendszereknek hogyan kellene reagálniuk e két kihívásra, vagyis
hogyan növelhetnék az összes gyermek részére hozzáférhető kapacitásukat úgy, hogy mindeközben a
hátrányos helyzetű családban élő gyermekek részére is szolgáltatást nyújtanak. Azokban az esetekben,
ahol szakpolitikai lépéseket tesznek a hozzáférés javítása érdekében, nehéz e lépések hatékonyságát és
hatását nyomon követni és mérni.
Wall, K. és Josè, S. J. (2004): Managing work and care: a difficult challenge for immigrant families.
Social Policy and Administration, 38. 6. sz., 591–62. o.
51 OSCE (2010): Mapping of participation of Roma and Sinti children in early education processes
within the OSCE region. Letöltés: www.osce.org/odihr/73874
52 Vandenbroeck, M., De Visscher S., van Nuffel, K. és Ferla, J. (2008): Mothers’ search for infant
child care: the dynamic relationship between availability and desirability in a continental European
welfare state. Early Childhood Research Quarterly, 23. 2. sz., 245–258.
53
Ghysels, J. és Van Lanker, W. (2011): The unequal benefits of activation: an analysis of the social
distribution of family policies among families with young children. Journal of European Social Policies,
21. sz., 472–85. o.
Hynes, B. O. D. és Hayes, N. (2011): Who benefits from early childcare subsidy design in Ireland?
Journal of Poverty and Social Justice, 19. 3.sz., 277–288. o.
54
Leseman, P. (2002): Early childhood education and care for children from low income and minority
backgrounds. Az OECD-nek benyújtott dokumentum, Oslo, 2002 júniusa. Letöltés:
www.oecd.org/dataoecd/48/15/1960663.pdf
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A hozzáférés és a minőség javulása az utóbbi években bekövetkezett szerkezeti és
folyamatváltozásoknak köszönhető. E javulást azonban ritkán mérik, mivel kevés olyan
referenciaérték vagy célkitűzés létezik, amely megbízható, hiteles és pontos eszközökkel
számszerűsíthető lenne.55
Megállapítások és bizonyítékok
1. – Minden család és gyermek számára hozzáférhető és megfizethető szolgáltatás
Egy 2012-es szakirodalmi áttekintés, amelynek tárgya a hátrányos helyzetű gyermekek és családok
kisgyermekkori nevelésben való részvételének vizsgálata volt európai összehasonlításban,56 azt
kutatta, hogy a kisgyermekkori nevelés és gondozás hogyan hat a társadalmi befogadás elősegítésére,
különösen a hátrányos helyzetű csoportokból származó gyermekek esetében. Az áttekintés kitért a
tagállamokban készült tanulmányokra, valamint vizsgálta a hátrányos helyzetű közösségekkel és/vagy
marginalizált csoportokból származó gyermekekkel végzett munka akadályait és bevált gyakorlatait.
Az áttekintés kijelenti, hogy a fent említett akadályok ellenére Európában számos olyan gyakorlat
létezik, amelyek hatására megkezdődött e nehézségek felszámolása, és szignifikáns javulás figyelhető
meg az etnikai kisebbségi és a szegény családokban élő gyermekek beíratása terén.57 Az elemzés
alapján az áttekintés öt fő kritériumot határozott meg a kisgyermekkori nevelés hátrányos helyzetű
csoportokhoz tartozó gyermekek és családok általi igénybevételének növelése kapcsán.
Elérhetőség: mivel a szegénységben élő családok gyakran kevésbé mobilak, mint a tehetősebb
családok, rendkívül fontos, hogy a színvonalas szolgáltatások az olyan területeken is elérhetők
legyenek, ahol szegény vagy etnikai kisebbségekhez tartozó családok élnek.58 Ez nem azt jelenti, hogy
a kisgyermekkori nevelés célcsoportját a veszélyeztetetett családok alkotnák. Épp ellenkezőleg, a
kutatások azt mutatják, hogy a jogokból (a gyermekek jogaiból) kiinduló megközelítések általában
hatékonyabbak, mint a szükségleteken (vagy kockázatokon) alapuló szakpolitikák.59 Hiány esetén
azonban a politikai döntéshozók határozhatnak úgy, hogy a szegényebb területeken történő
beruházásokat tekintik prioritásnak (pl. az Egyesült Királyságban az Integrated Children’s Centres
elnevezésű központok).
Megfizethetőség: közfinanszírozás esetén a szolgáltatás általában ingyenes, vagy – annak érdekében,
hogy a kisgyermekkori nevelést elsősorban az alacsony jövedelemmel rendelkező családok számára
tegyék megfizethetőbbé – a szülők által fizetendő díjat a jövedelem alapján határozzák meg. Azokban
a rendszerekben, ahol a gyermekek férőhelyre való jogosultsága nem garantált, a közpénzből
finanszírozott kisgyermekkori nevelés elérhetősége korlátozott lehet, és a családoknak adott esetben
további „árat” is fizetniük kell a szolgáltatásért, például mert személyes információkat kell
megosztaniuk, illetve a beavatkozás (vagyis a „rászorulóként” való azonosítás) negatív társadalmi és
pszichológiai következményeivel kell szembenézniük.60 Emiatt az egész népességre irányuló
strukturális szolgáltatásnyújtásnak – függetlenül attól, hogy ingyenes vagy a jövedelem alapján
kiszámolt díj fizetendő érte – általában nagyobb kiegyenlítő hatása van, mint azoknak a
Forrás: The Analysis on Access and Quality to support the Peer Learning Activity in Romania,
18–20, 2013 márciusa.
56 Lazzari, A. és Vandenbroeck, M. (2012): Literature Review of the Participation of Disadvantaged
Children and Families in ECEC Services in Europe. In: Bennett, J., Gordon, J. és Edelmann, J. (2012):
ECEC in promoting educational attainment including social development of children from
disadvantaged backgrounds and in fostering social inclusion. European Commission: DG EAC.
57 A gyakorlatok e kérdéseivel foglalkozó európai hálózatokkal kapcsolatos további információért lásd:
www.decet.org és www.issa.org; valamint a Roma Education Initiative (A romák oktatásának
előmozdítása) programról szóló jelentéseket, melyek a www.osi.hu/esp/rei/ oldalon tekinthetők meg.
58 Biedinger, N., Becker, B. és Rohling, I. (2008): Early ethnic educational inequality: the influence of
duration of preschool attendance and social composition. European Sociological Review, 24. 2. sz.,
243–256. o.
59 Bennett, J. és Moss, P. (2011): Working for inclusion: how early childhood education and care and
its workforce can help Europe’s youngest citizens. Letöltés:http://www.childreninscotland.org.uk/wfi/
60 Roose, R. és De Bie, M. (2003): From participative research to participative practice. A study in
youth care. Journal of Community and Applied Social Psychology, 13. sz., 475–485. o.
55

19

A minőségi keretrendszer alapelvei
megoldásoknak, ahol a jogosultság célcsoportját az anyagilag kedvezőtlen helyzetű csoportok
alkotják.
Hozzáférhetőség: mivel a nyelvi akadályok, a bürokratikus eljárások ismeretének hiánya, a várólisták
vagy a vezetés által meghatározott prioritások implicit módon kizárhatják a szegény és/vagy migráns
családban élő gyermekeket, a kisgyermekkori nevelés hozzáférési politikáját gondosan meg kell
tervezni, különösen a helyi szinten. A tervezés kiindulópontja azoknak az akadályoknak az elemzése,
amelyek meggátolják, hogy a hátrányos helyzetű közegben élő gyermekek és családok hozzáférjenek a
kisgyermekkori neveléshez. A tervezés magában foglalhatja azoknak a családoknak a megszólítását is,
amelyek a helyi közösségben kevésbé láthatók. Így megerősíthető a marginalizálódott csoportok és a
kisgyermekkori nevelést biztosító intézmények, illetve azok fenntartói közötti bizalom.61
Hasznosság: mivel a beíratás terén megmutatkozó egyenlőtlenség a szakpolitikák, a családok
sajátosságai és a szolgáltatások közötti kölcsönhatásoknak az eredménye, fontos, hogy a potenciális
felhasználók a kisgyermekkori nevelést hasznosnak tartsák. Vagyis a családoknak azt kell érzékelniük,
hogy az intézményes kisgyermekkori nevelés támogatást jelent és illeszkedik az igényeikhez. Mindez
először is gyakorlati kérdéseket jelent, például olyan nyitva tartást, amely tekintettel van arra, hogy a
migráns családok nagyobb valószínűséggel dolgoznak alacsony képzettséget igénylő, alacsonyan
fizetett, rendszertelen időbeosztású állásokban. Másodszor azt jelenti, hogy a szülők és a helyi
közösségek értik a kisgyermekkori nevelési intézmények működését. Ezért az intézmények
vezetésében olyan demokratikus döntéshozást kell alkalmazni, amely lehetővé teszi, hogy a családok
eltérő szükségletei kifejezésre és szisztematikus megfontolásra juthassanak, annak érdekében, hogy a
kisgyermekkori nevelés a helyi közösség szükségleteihez igazodjék. A hátrányos helyzetű közösségek
bevonása tekintetében azok az intézmények bizonyulnak a leghatékonyabbnak, amelyek – a fenti
alapelvekből kiindulva – folyamatosan fejlesztik döntéshozatali eljárásaikat, és aktívan részt vesznek a
helyi konzultációs folyamatokban (eljárásaik ismertetése).62
Érthetőség: azt mutatja, hogy a kisgyermeknevelés valós tartalma mennyiben felel meg annak,
ahogyan a szülők a gyermekek számára az ilyen szolgáltatás keretében nyújtott nevelést és gondozást
értelmezik. Magában foglalja továbbá azt is, hogy a szolgáltatásnyújtásra jellemző értékeket,
meggyőződéseket és nevelési gyakorlatokat meg kell vitatni a családokkal és a helyi közösségekkel. A
különböző családi környezetből érkező gyermekeket sikeresebben vonják be a nevelésbe ott, ahol a
demokratikus döntéshozatali folyamatban a szülők és a helyi migráns közösségek is részt vesznek, és
amelyek elkötelezik magukat a kisebbségi csoportokból származó szakemberek foglalkoztatása és
képzése mellett.63 Tények támasztják alá, hogy a sokszínű helyi közösségek igényeire hatékonyabban
reagálnak azok az integrált nevelési gyakorlatok, amelyek – az intézmények közötti együttműködés
keretében – magukban foglalják a gondozást és a nevelést, a kisgyermekkori és családtámogatási
programokat, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelését.64

Broadhead, P., Meleady, C. és Delgato, M.A. (2008): Children, families and communities. Creating
and sustaining integrated services. Open University Press, Maidenhead.
62
OSI (2006): Roma Educational Initiative. Final report prepared for the Education Support Program
of the Open Society Institute. OSI, Budapest.
Zylicz, P. O. (2010): Where There Are No Pre-schools (WTANP): an educational program fostering
self-efficacy in Polish rural areas. In: Tuna, A. és Hayden, J: Early Childhood programs as the
doorway to social cohesion. Cambridge Scholars Publishing: ISSA.
63
De Graaff, F. és Van Kuelen, A. (2008): Making the road as we go. Parents and professionals as
partners managing diversity in early childhood education. Bernard Van Leer, Hága. Letöltés:
www.bernardvanleer.org
Peeters, J. (2010): The role of ECEC services and professionals in addressing poverty and promoting
social inclusion in Early Childhood education and care services in the EU Countries. Proceedings of
the ChildONE Europe Seminar. Letöltés:
www.childoneurope.org/issues/publications/ECEC_Report_rev.pdf
64
Eurydice (2009): Tackling social and cultural inequalities through early childhood education and
care in Europe. EACEA, Brüsszel.
Whalley, M. és Pen Green Centre Team (2007): Involving parents in their children’s learning. Sage,
London.
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A tagállamokban többféle megközelítés létezik a kisgyermeknevelési intézmények férőhelyei iránti
kereslet és az e férőhelyek kínálata közötti viszony kezelésére. Tekintettel arra, hogy mennyire hosszú
ideig tart a színvonalas férőhelyek számának növelése, előfordulnak olyan helyzetek, amikor a kínálat
nem elégíti ki a szülők és a családok igényeit. Bizonyos esetekben a férőhelyhiány aránytalanul nagy
hatással van a hátrányos helyzetű csoportokra.
Egyes tagállamok arra törekednek, hogy minden igénylőnek jusson férőhely, nem pedig arra, hogy
mindenkinek törvényes joga legyen a férőhelyhez. Ez valójában a szolgáltatásnyújtás garantálására
való képtelenséget mutatja. Mivel a férőhelyhiány láthatólag nagyobb hatással van a hátrányos
helyzetű családokra és gyermekekre, a hatóságok olyan szabályokat és szabályzatokat alkottak meg,
amelyek célja e hiány nem kívánt következményeinek minimalizálása vagy enyhítése. E szabályok és
szabályozások némelyike a szülői hozzájáruláson, az „áron” vagy a megfizethetőség kritériumain
alapul, míg mások az általános intézkedésekkel párhuzamosan bevezetett, célzott intézkedésekre
épülnek, például arra, hogy naponta bizonyos óraszámú szolgáltatás ingyenesen érhető el. E szabályok
azt is mutathatják, hogy a hatóságok tisztában vannak azzal, hogy a helyhiány nem oldható meg rövid
távon, és e rendelkezéseket azért kell bevezetni és nyomon követni, hogy garantálható legyen az
egyenlőbb hozzáférés a korlátozott kínálathoz.65

Litvánia
A 2011-től 2013-ig tartó időszakban Litvánia az iskola előtti (azaz óvodai) és az iskola-előkészítő
nevelés fejlesztését célzó nemzeti szintű programot vezetett be. Ennek célja az volt, hogy a 0–6 éves
gyermekek számára – különös tekintettel a vidéki térségekben élő kisgyermekekre – hozzáférhetőbb
legyen a kisgyermekkori nevelés. További célkitűzése volt a kisgyermekek társadalmi kirekesztése
elleni fellépés, valamint az egyes településeken nyújtott kisgyermeknevelés színvonala közötti
különbségek csökkentése. E célok megvalósítása érdekében a kisgyermeknevelés pénzügyi
megoldásait felülvizsgálták, és egy új modellt vezettek be. A modell célja a kisgyermekneveléshez
való hozzáférés javítása volt, és az önkormányzati és magánóvodák számára ajánlották fel, hogy napi
négy nevelési órát (hetente 20 órát) finanszíroznak. Ha a fenntartók olyan nevelést nyújtottak, amely a
finanszírozott óráknál hosszabb ideig tartott, a további költségeket az önkormányzat vagy a magán
intézményfenntartó volt köteles fizetni. A szülők csupán gyermekük étkeztetésének költségeit fizették.
Módosítások történtek a másodlagos jogban is (pl. változások a higiéniai előírások terén, az
intézményes kisgyermeknevelés céljára használt épületekre vonatkozó követelmények
egyszerűsítésében stb.), amelyek elősegítették az iskola előtti nevelési programok bevezetését a
hagyományos nevelési létesítményekben, valamint a többcélú intézmények megjelenését a vidéki
térségekben. E központok erősítették a kulturális tudatosságot, valamint egészségügyi szolgáltatásokat
és iskola előtti nevelést nyújtottak.
2011 és 2014 között 10%-kal növekedett az iskola előtti programokba beíratott gyermekek száma. A
program eredményeképpen 70 iskola előtti nevelést nyújtó magánintézményt és 40 többcélú vidéki
központot hoztak létre. Az iskola előtti nevelési programok Litvánia 60 településén váltak elérhetővé
több kisgyermek számára, és a családok és a gyermekek által használt szolgáltatást nyújtó ágazatokban
(egészségügy, oktatás, gondozás stb.) dolgozó szakemberek között intenzívebb koordináció indult
meg. A program végrehajtását az oktatási és tudományos minisztérium támogatta nevelési
dokumentumok kifejlesztésével, valamint tanácsadói szolgáltatás nyújtásával.

Forrás: The Analysis on Access and Quality to support the Peer Learning Activity in Romania, 2013.
március 18–20.
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Belgium
A belgiumi flamand közösség olyan rendszert működtet, ahol a háromévesnél fiatalabb gyermekek
számára66 az állami szektorban nyújtott kisgyermekkori neveléshez való hozzáférés alapja a szülők
jövedelme. A kormány támogatja ezt a rendszert, így az intézmény a szülők által fizetendő díjat a
szülők jövedelme alapján szabhatja meg. 2009-ben a rendszert kiterjesztették a magánfenntartók által
megszervezett kisgyermeknevelésben részesülő fiatalabb gyermekekre is. E támogatási rendszert
kiegészíti egy hivatalos prioritási rendszer, amely előírja, hogy a kisgyermeknevelési intézmények
férőhelyeinek 20%-át egyszülős vagy alacsony jövedelmű családban élő gyermekek számára kell
fenntartani (ide tartoznak a munkanélküli, a munkaerő-piaci programban részt vevő, a nem belga
származású szülők gyermekei stb.). Jóllehet 2014 áprilisában új rendeletet adtak ki a 0–3 éves
gyermekekre vonatkozóan, továbbra is a támogatási rendszer és a prioritási rendszer számít a
hozzáférést segítő legfontosabb jogi intézkedésnek.
2011 és 2012 között 43%-ról 45%-ra emelkedett azoknak az állami kisgyermeknevelési
intézményeknek a száma, ahol a férőhelyek 20%-át egyszülős vagy alacsony jövedelmű családban élő
gyermekek foglalták el. 2011 és 2012 között 13,7%-ról 14,9%-ra emelkedett azoknak a fenti,
elsőbbséget élvező csoportba tartozó kisgyermekeknek a száma, akik államilag támogatott
magánintézményben jutottak férőhelyhez.
A prioritási rendszer állami szektorba történő bevezetésének (2008) sikerét egy átmeneti év bevezetése
segítette elő. Ez lehetőséget adott az intézményeknek arra, hogy felvételi rendszerüket úgy alakítsák
át, hogy az valóban megfeleljen az új jogszabályoknak.
2. – Olyan szolgáltatás, amely ösztönzi a részvételt, előmozdítja a társadalmi befogadást,
elfogadja és támogatja a sokszínűséget
Egy 2012-es szakirodalmi áttekintés, amelynek tárgya a hátrányos helyzetű gyermekek és családok
kisgyermeknevelési szolgáltatásokban való részvétele volt európai összehasonlításban,67 megállapítja,
hogy többet kell tenni az olyan gyermekek és családok szükségleteinek kielégítése érdekében, akiknek
körülményei megakadályozzák, hogy a színvonalas kisgyermekkori nevelés nyújtotta előnyökhöz
hozzáférjenek. Az áttekintés hangsúlyozta, hogy a szülőknek világosan kell látniuk a kisgyermekkori
nevelés előnyeit ahhoz, hogy megérthessék az adott intézménytípusban alkalmazott gyakorlatokat és
megközelítéseket. Emellett a kisgyermekkori nevelésen belül el kell ismerni és tiszteletben kell tartani
az etnikai kisebbségi családok értékeit, céljait és a gyermekneveléssel kapcsolatos meggyőződését –
ehhez olyan pedagógiai megközelítéseket kell alkalmazni, amelyek tudatosan előmozdítják a
társadalmi és kulturális sokszínűséget. Azok a kisgyermeknevelő intézmények, amelyek egyetlen
kultúrára épülnek és nincsenek tekintettel a sokszínűségre, általában nem tudják elnyerni a kisebbségi
csoportok bizalmát, és legrosszabb esetben szegregációhoz vezetnek, illetve erősítik a
diszkriminációt.68 Ezzel kapcsolatban az EU tagállamaiban kialakított bevált gyakorlat elemzése azt
igazolja, hogy ezeket az akadályokat fel lehet számolni, ha a szülőket és a helyi migráns közösségeket
bevonják a kisgyermeknevelő intézmények irányításával kapcsolatos demokratikus döntéshozási
folyamatba, és ha az etnikai kisebbségi csoportokból is vesznek fel szakembereket.69 Így közösen
létrehozható a párbeszéd kiindulópontja, amely „dekulturalizálja” a társadalmi befogadást, és

A példa a flamand gondozási szektorra vonatkozik. A nevelési ágazat ingyenes; a gyermekek 2,5
éves koruktól kezdve vehetik igénybe a bölcsődei nevelést, amely szintén a nevelési ágazat része.
67 Lazzari, A. és Vandenbroeck, M. (2013): Literature Review of the Participation of Disadvantaged
Children and Families in ECEC Services in Europe. In: Bennett, J., Gordon, J. és Edelmann, J. (2013):
ECEC in promoting educational attainment including social development of children from
disadvantaged backgrounds and in fostering social inclusion. European Commission: DG EAC.
68
OSI, REF és UNICEF (2012): The Roma Early Childhood Inclusion (RECI) Overview Report, Genf.
Letöltés: www.opensocietyfoundations.org/reports/roma-early-childhood-inclusion-overview-report
69 Bennett, J. és Moss, P. (2011): Working for inclusion: how early childhood education and care and
its workforce can help Europe’s youngest citizens. Letöltés: http://www.childreninscotland.org.uk/wfi/
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ugyanakkor „rekulturalizálja” az eredményeket,70 így közösen kialakítható a befogadást valóban
támogató gyakorlat. Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, tanulási lehetőségeit és
hosszú távú esélyeit jelentős mértékben javíthassuk – és ezzel elősegítsük a társadalmi befogadást –, a
kisgyermekkori nevelésnek hozzáférhetőnek, megfizethetőnek és elérhetőnek kell lennie, és a közösen
elfogadott célok megvalósítása érdekében kívánatos eredményekhez kell vezetnie. A bevált
gyakorlatok sikeres alkalmazását garantáló feltételeket elemezve a szakirodalmi áttekintés kialakította
a befogadó gyakorlat olyan keretrendszerét, amely szemlélteti, hogy ezek az alapelvek a
kisgyermeknevelő intézményekben hogyan ültethetők át a mindennapi gyakorlatba. A meglátások
többek között a következők:






minden nevelési kezdeményezés középpontjában a gyermeknek kell állnia, mint jogokkal
rendelkező polgárnak. A befogadást célzó gyakorlatok alapja a társadalmi igazságosság és a
sokszínűség tisztelete melletti erkölcsi elkötelezettség, és az állampolgárság, a demokrácia, a
társadalmi szolidaritás és a többi hasonló érték kifejezésével valósulnak meg;71
a gyermekek személyiségét a kötődés segítségével kell fejleszteni. E kötődés a felnőttekkel és a
kortársakkal kialakított tartalmas kapcsolat, valamint a gyermekek kulturális hátterét és nyelvét
értékesnek tartó, barátságos környezetben folytatott interakciók révén alakul ki.72 Ehhez arra van
szükség, hogy a kisgyermeknevelő intézmény a gyermekek családjával közösen alakítson ki
gyakorlatokat, és így biztosítsa az otthoni környezet és a kisgyermeknevelő intézmény közötti
zökkenőmentes átmenetet;
ahhoz, hogy a nevelési gyakorlatok megfelelően reagáljanak a szükségletekre, a gyermekeket és
családjukat be kell vonni a kialakításukba. A szülői részvétel alapja az egyenlőségen alapuló
partneri kapcsolat a kisgyermeknevelő intézménnyel, ami az alábbiakat foglalja magában:
a. demokratikus döntéshozatali folyamatok (pl. szülői munkaközösség) a
kisgyermeknevelő intézmény irányításában;
b. a hagyományos gyakorlatok megkérdőjelezésére nyitott szakemberek. A szülőknek
adott esetben eltérő szükségleteik vannak, amelyeket tekintetbe kell venni. A
kisgyermeknevelő intézményeknek készen kell állniuk gyakorlataik és az általuk
képviselt értékek megvitatására az olyan helyzetekben, ahol ellentétes értékek és
meggyőződések merülnek fel.
Az Angliában,73 Észak-Írországban74 és Németországban75 készült tanulmányok arra hívják fel a
figyelmet, hogy azok a kisgyermeknevelő intézmények nyújtanak színvonalasabb szolgáltatást –
és így több előnyt – a gyermekek és családjaik számára, amelyek speciális kezdeményezésekkel
(pl. figyelemfelkeltés, több szervezet együttes munkája) teszik lehetővé az intenzív szülői
részvételt, valamint a szülők bevonását a pedagógiai döntéshozásba;



a figyelemfelkeltés fontos eszköze annak, hogy a szülők a kisgyermekkori nevelést hasznosnak és
kívánatosnak lássák. A hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek alulreprezentáltak a
kisgyermekkori nevelésben, ezért a figyelemfelkeltés az első lépés ahhoz, hogy a marginalizált
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Vandenbroeck, M. (2007): De-culturalising social inclusion and re-culturalising outcomes. In:
Promoting social inclusion and respect for diversity in the early years. Bernard Van Leer Foundation.
Letöltés:
www.bernardvanleer.org/Promoting_social_inclusion_and_respect_for_diversity_in_the_early_years
71 Broadhead, P., Meleady, C. és Delgato, M. A. (2008): Children, families and communities. Creating
and sustaining integrated services. Open University Press, Maidenhead.
72 Brooker, L. és Woodhead, M. (szerk.) (2008): Developing positive identities. The Open University,
Milton Keynes. Letöltés: http://www.ecdgroup.com/docs/lib_005464256.pdf
73 Sylva, K., Melhuish, E. C., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. és Taggart, B. (2004): The Effective
Provision of Pre-School Education (EPPE) Project. Effective Pre-School Education. DfES / Institute of
Education: University of London, London.
74 Melhuish, E., Quinn, L., Hanna, K., Sylva, K., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. és Taggart, B.
(2006): The Effective Pre-School Provision in Northern Ireland (EPPNI) Project. Summary report.
Department of Education, Department of Health, Social Services and Public Safety, and Social
Steering Group, Belfast.
75 Wertfein, M., Spies-Kofler, A. és Becker-Stoll, F. (2009): Quality curriculum for under-threes: the
impact of structural standards. Early Years, 29(1), 19–31. o.
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csoportok és az intézményes kisgyermeknevelés között kiépüljön a bizalom. Hasznos lehet, ha ezt
a munkát összekapcsoljuk az olyan helyi önkéntes szervezetek tevékenységével, amelyek már
kiépített bizalmi viszonyban állnak a marginalizált csoportokkal;76
gyakorlatra és részvételre alapuló kutatási projekteket kell rendszeresen végrehajtani, annak
garantálására, hogy az intézményes kisgyermeknevelésben innovatívan reagáljanak a helyi
szükségletekre. A longitudinális tanulmányok azt mutatják, hogy a befogadást sikeresen
megvalósító kisgyermeknevelési programok olyan gyakorlati alapú kutatásokra támaszkodnak,
amelyek – a helyi szükségletek és a helyi szinten megjelenő lehetőségek ökológiai
keretrendszerben történő vizsgálatával – támogatják a megfelelően reagáló gyakorlatokat és a
szakemberek folyamatos fejlődését.77 A befogadást célzó gyakorlat sikerességének
kulcsfontosságú tényezője a szülők és szakemberek bevonása a cél és az értékek tárgyalását
magában foglaló – valamint az új pedagógiai tudás megalapozását és átadását lehetővé tevő –,
részvételre alapuló kutatási projektekbe, mivel ez mozdítja elő a pedagógiai kísérletezést és hozza
meg a kisgyermeknevelési szolgáltatások fenntartható változását.78

A tagállamok által elfogadott szakpolitika és gyakorlatok kiemelik az együttműködés fontosságát: azt,
hogy a kisgyermeknevelés gyakorlati szakembereinek és a szakpolitikai csoportoknak a jobb
hozzáférés támogatása érdekében együtt kell működniük a partnerszervezetekkel és a szülőkkel. Csak
az olyan szolgáltatások változtatnak ténylegesen a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek és
családjaik hosszú távú esélyein, amelyek szoros partnerséget alakítanak ki a szülőkkel úgy, hogy
bevonják őket a demokratikus döntéshozási folyamatba.
A szakpolitikai döntéshozók, vezetők és gyakorlati szakemberek minden rendszerben tudatában
vannak annak, hogy az intézményes kisgyermekkori nevelés igénybevételét ösztönözni kell.
Általánosan elfogadott tény, hogy még az ingyenes és egyetemes szolgáltatás esetében is többre van
szükség, mint „nyitott ajtókra”. A kisgyermekkori nevelés igénybevételének garantálására olyan
proaktív megközelítésre van szükség, amely támogatja a szülőket, és megadja a szükséges bátorítást,
ösztönzést és tájékoztatást. Mindezeket olyan személyeknek kell biztosítania, akikben a
szolgáltatáshoz való hozzáférést igénylő közösségek megbíznak. Az olyan esetekben, ahol kevés a
férőhely, nehéz megtalálni az egyensúlyt az egyenlő hozzáférés elősegítése és a kisgyermeknevelésből
valószínűsíthetően legtöbbet profitáló családok meggyőzése között. E feszültségek ellenére azonban
számos olyan kezdeményezés van, amely a szülőket, a közösséget és a többi érdekelt felet is bevonja a
részvétel ösztönzésébe. Az együttműködés és a figyelemfelkeltés javítja a kisgyermeknevelés
minőségét, valamint a gyermekek kisgyermeknevelésben való részvételének színvonalát (és nem
csupán a beíratási arányt); a gyermekek tapasztalata e megközelítéseknek köszönhetően lesz
kedvezőbb.79

Portugália
Portugália a hátrányos helyzetű térségekben működő, hátrányos helyzetű és/vagy marginalizált
csoportokkal dolgozó intézmények számára elindította a Programme Territórios Educativos de
Intervenção Prioritária (Priorizált beavatkozás az oktatási szükségletek területén) elnevezésű
programot. Ezek az intézmények speciális keretek között működnek, több támogatást kapnak, és
kiegészítő szakszemélyzetet (pl. pedagógusokat, pszichológusokat, mediátorokat) alkalmaznak.
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OSI (2006) Roma Educational Initiative. Final report prepared for the Education Support Program of
the Open Society Institute. OSI, Budapest.
77 Vandenbroeck, M., Geens, N. és Berten, H. (2014): The impact of policy measures and coaching on
the availability and accessibility of early child care: a longitudinal study. International Journal of Social
Welfare, 23. 1. sz., 69–79. o.
Oliveira-Formosinho, J. és Araújo, S. B. (2011): Early education for diversity: Starting from birth.
European Early Childhood Education Research Journal, 19. 2. sz., 223–235. o.
78 Whalley and Pen Green Centre Team (2007): Involving parents in their children’s learning. Sage,
London.
79 A tematikus munkacsoport hozzáférési kérdésekről készített elemzése alapján.
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E pedagógiai újítás célkitűzései a következők:





a gyermekek nevelési és tanulási környezetének javítása a hiányzás és a korai iskolaelhagyás
megakadályozása érdekében. Ezt olyan többrétű és sokszínű oktatási-nevelési
szolgáltatásnyújtással érik el, amely támogatja a különböző tanulási fázisok integrációját, ideértve
az iskola előtti nevelést is;
az intézmény és az aktív élet közötti kapcsolatokat erősítő feltételek kialakítása;
a nevelési szakpolitikák és a gyermekek tapasztalatainak összehangolása az egyes közösségekben
és földrajzi térségekben. Ez magában foglalja az erőforrás-gazdálkodást, valamint a nevelési,
kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek egyidejű fejlesztését. E fejlesztések az
intézményhálózat újrastrukturálásához is vezethetnek.

A projekt keretein belül két intézmény elindította a Salas de Vidro (Üvegtermek) című iskola előtti
nevelési programot. Az intézmények különböző programokat szerveztek a gyermekek számára az
intézmény területén és a környéken. A gyermekek családját is ösztönözték arra, hogy vegyenek részt a
programban, és figyeljék meg a tevékenységeket.
A projekt öt évvel ezelőtt kezdődött, és két olyan területen is alkalmazták, ahol sok roma gyermek él.
A fókuszcsoportban 17 gyermek van; a csoport az indulás óta 25%-kal nőtt. A projektet minden évben
kiértékelik, és mára már a gyermekek és az anyák mindannyian (100%) rendszeresen részt vesznek a
tevékenységekben. A projektben főleg 3–6 éves gyermekek vesznek részt, de vannak háromévesnél
fiatalabbak is, valamint olyan nők is, akik első gyermeküket várják. Az értékelés azt mutatja, hogy a
siker alapja a multidiszciplináris csoport létrehozása és fejlesztése, az átlátható megközelítés, az
intézménybe vetett bizalom kialakítása, a járulékos források, valamint az az elvárás, hogy minden
iskolának elszámoltathatónak kell lennie, és hogy a támogatáshoz bizonyos előre meghatározott
célokat teljesíteni kell.

Románia
Az oktatási minisztérium 2001 óta irányítja a hátrányos helyzetű csoportokból származó (elsősorban
roma) gyermekeket célzó közösségi programot (nyári óvoda). E nyári programot olyan gyermekek
számára alakították ki, akik nem férnek hozzá a hagyományos óvodai szolgáltatásokhoz, és az adott év
őszén kell megkezdeniük iskolai tanulmányaikat. A hathetes (45 napos) időszakban olyan speciális
nevelési programmal dolgoznakk, amelynek célja, hogy ezeket a gyermekeket ugyanolyan mértékben
fejlesszék, mint azokat, akik egy, két vagy három éven keresztül jártak óvodába. A programoknak
szociális komponense is van, amelyet a helyi közösség támogat.
A nyári óvodákban a kisgyermeknevelő-pedagógusok iskolai közvetítőkkel (mediátorokkal)
működnek együtt. E mediátorok – akiknek szaktekintélyét a közösség elismeri – segítik a gyermekek
felkészülését az általános iskolai tanulmányok megkezdésében. Az iskolai mediátorok feladata többek
között a gyermekek iskolába lépésének elősegítése, emellett támogatják integrációjukat és
teljesítményüket, segítik a kisgyermeknevelő-pedagógusokat, és felhívják a közösség figyelmét a
tanulás fontosságára. Az iskolai mediátorok sok esetben a helyi közösségi segélyszervezetekben
dolgoznak. A program, amely egy közösség és 20 gyermek részvételével kezdődött, mára már
országos szinten működik. Több mint 900 iskolai mediátor részesült képzésben; közülük több mint
500 olyan oktatási rendszerben dolgozik, amely a kisgyermeknevelési szolgáltatásokat
(intézményrendszert) is magába foglalja. A nyári óvodák bevezetése óta progresszíven nő a beíratott,
iskolába lépés előtt álló roma gyermekek száma (25 gyermek 2001-ben, 4800 gyermek 2008-ban és
8400 gyermek 2011-ben), valamint nő az óvodába járó roma gyermekek száma (11 493 gyermek
2004-ben, 21 463 2009-ben és 22 166 2013-ban). Azokon a területeken, ahol iskolai mediátorok
dolgoznak, az általános iskolákban a lemorzsolódási arány 50%-kal csökkent. A nyári óvodák mellett
egyéb kezdeményezések (például a Második esély program) is működnek. Ezek további támogatást
nyújtanak a hátrányos helyzetű csoportokból származó gyermekeknek, többek között a roma
gyermekeknek is.
4.3 A kisgyermeknevelésben alkalmazott munkaerő – a bizonyítékok összefoglalása
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Az Eurofund hamarosan megjelenő jelentése elemzi a képzés, a munkakörülmények, a szakemberek és
a gyermekek közötti interakció, valamint a gyermekeknél megvalósuló hosszú távú eredmények
közötti kapcsolatot vizsgáló eddigi kutatásokat. E következtetések rávilágítanak arra, hogy a megfelelő
munkakörülmények és képzési lehetőségek milyen hatással vannak a szolgáltatás színvonalára,
valamint a szakemberek és a gyermekek közötti interakciókra. Ez különösen azért fontos, mert a
különböző kisgyermeknevelési intézményekben dolgozó szakemberek, gondozási, nevelőmunkát
közvetlenül segítő személyek tapasztalata, képzettsége és képesítése tagállamonként igen eltérőek
lehetnek.80
A nemzetközi kutatások sok bizonyítékkal szolgálnak arra nézve, hogy a szakemberek
munkakörülményei és szakmai fejlődése az intézményes kisgyermekkori nevelés minőségének
alapvető fontosságú elemei,81 és hogy e minőségi tényezők kapcsolatban állnak a gyermekek kognitív
és nem kognitív eredményeivel. Az OECD minőséget vizsgáló projektje keretében végzett újabb
kutatások hangsúlyozzák, hogy az adatok határozottan azt igazolják, hogy a képzettebb munkatársak
nagyobb valószínűséggel alkalmaznak színvonalas pedagógiai eszközöket és biztosítanak ösztönző
tanulási környezetet, ami előmozdítja a gyermek jobb tanulási eredményekhez vezető fejlődését.82
Ebben az értelemben a szakemberek kompetenciája az intézményes kisgyermekkori nevelés
minőségének egyik legfontosabb mutatója, különösen a jobb folyamatminőség biztosítása
tekintetében. A hatékony pedagógusok a gyermekek fejlődését azzal mozdítják elő, hogy gazdag és
inspiráló korai tapasztalati tanulási környezetet alakítanak ki, a szociális interakciók során tudatosan
előtérbe helyezik az együttgondolkodást és a logikai érvelést, és megbecsülik azokat a lépéseket,
amelyekkel a gyermekek maguk kezdeményezik felfedezésre irányuló tanulási lehetőségeik
bővítését.83 A nemzetközi kutatások arra is felhívják a figyelmet, hogy szignifikáns pozitív kapcsolat
mutatható ki a kisgyermekkori nevelés minősége és a gyermekek iskolai eredményei között.84
A kutatások arra is rámutatnak, hogy a szakemberek folyamatos professzionalizálódása a
gyermekeknél megmutatkozó hosszú távú eredmények kulcsfontosságú eleme. Azonban az is
egyértelmű, hogy önmagában nem az alkalmazottak szakmai fejlődésének van hatása; az eredmények
sokkal inkább a képzés tartalmától és megvalósítási módjától függnek.85 A kutatások szerint a
professzionalizálódást célzó kezdeményezések közül azok lehetnek a legsikeresebbek, amelyek
aktívan bevonják a gyakorlati szakembereket a képzés tartalmának kialakításába – vagyis a
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mindennapi gyakorlatban felmerülő kérdésekkel foglalkoznak –, valamint azok a tevékenységek,
amelyek a reflexió és a gyakorlatok közös átgondolása során nyújtanak segítséget.86
A CoRe tanulmány arra is rámutat, hogy a színvonalas kisgyermekkori neveléshez nem csupán
kompetens gyakorlati szakemberek szükségesek, hanem olyan kompetens rendszer is, amely a változó
társadalmi szükségletek fényében fenntartja és elősegíti a szakemberek folyamatos
professzionalizálódását.87 Ennek kapcsán az is bebizonyosodott, hogy a konkrét tudásanyag vagy
technikák elsajátítását célzó, rövid távú továbbképzési kurzusok igen korlátozott hatással vannak a
pedagógiai gyakorlat fejlődésére.88
Hasonlóképpen, az alkalmazottak munkakörülményeinek hatását vizsgáló nemzetközi kutatások89 azt
támasztják alá, hogy a szakemberek és a gyermekek létszámának aránya, a csoportlétszám, a fizetések
és az intézményes kisgyermekkori nevelés színvonala között egyértelmű kapcsolat van. E tényezők
pozitív hatással vannak a gyermekek hosszú távú eredményeire. Mindamellett a kutatási eredmények
arra is felhívják a figyelmet, hogy az egyes munkakörülmények között összetett kölcsönhatások
vannak, így nehéz azt megállapítani, hogy egy bizonyos tényezőnek önmagában milyen hatásai
vannak.90 Az összehasonlító tanulmányok és áttekintések91 szerint nincs olyan, a
munkakörülményekkel kapcsolatba hozható strukturális minőségi összetevő, amely önmagában
szignifikáns hatást gyakorolna a kisgyermekkori nevelés színvonalára; az alkalmazottak
munkakörülményeivel összefüggő több összetevő kombinációja az, ami a minőségi kisgyermekkori
neveléshez vezet. E tényezők kívánatos egyensúlya országonként változó. Így a kisgyermekkori
nevelés minőségének javítását célzó fejlesztések megtervezése során számos strukturális jellemzőt kell
egyszerre mérlegelni, és nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy az egyes strukturális jellemzők
hogyan hatnak a minőségre az egyes nemzeti rendszerekben.
E kutatások eredményeire építve, valamint a nemzeti érdekelt felek képviselőivel folytatott
egyeztetések alapján a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a közelmúltban közzétette
szakpolitikai iránymutatását Policy guidelines on the promotion of decent working conditions for early
childhood education personnel (Tisztességes munkakörülmények biztosítása a koragyermekkori
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nevelésben részt vevő szakemberek számára) címmel (2014).92 Ebben felhívja a figyelmet arra, hogy a
kisgyermekkori nevelésben a munkaerő komoly szerepet játszik a mindenki számára hozzáférhető
színvonalas kisgyermekkori nevelés kialakításában, valamint arra, hogy nagyobb figyelmet kell
fordítani a szakemberek szakmai fejlődésére, jogállására és munkakörülményeire. Ahogy Bennett és
Moss (2011)93 kutatásokat vizsgáló áttekintése kiemeli, a Working for Inclusion (A befogadásért
dolgozunk) projektben a munkaerő a kisgyermekkori nevelés központi eleme, mivel ez a
koragyermekkori szolgáltatások teljes költségének nagy részét, s emellett a gyermekek tapasztalatait
és eredményeit meghatározó fő tényező. Ezért a kisgyermeknevelési szakemberek felvétele és
képzése, valamint az általuk tapasztalt bánásmód alapvető fontosságú a kisgyermekkori szolgáltatások
minősége és az összes gyermek bevonása szempontjából.
A munkaerő középpontba helyezése, a munkaerő képzése és továbbképzése, az alkalmazottak
munkakörülményei és a vezetői intézkedések mind kulcsfontosságúak a kisgyermekkori nevelés
szempontjából. Ezen belül alapvető szerepet játszik a pedagógiai vezetés hatása, valamint az elmélet
és a gyakorlat ötvözésének szükségessége. Magasabb színvonal várható, ha a szakemberek képzettek,
és megfelelő irányítás alatt, a szakmai fejlődést előmozdító kisgyermeknevelési környezetben
dolgoznak. Ugyanakkor azonosítani kell azokat a feltételeket, amelyek a legnagyobb hatással vannak a
minőségre, és meg kell állapítani, hogy a képzés, a vezetés vagy a munkakörülmények változásai
gyakorolják-e a legnagyobb hatást a gyermekekre és a kisgyermeknevelés eredményeire. A
tagállamokban a szakemberek képzése, fejlesztése és vezetése terén új gyakorlatok széles skálája van
kialakulóban, de vannak közös jellemzők, például az elmélet és gyakorlat ötvözése a képzés során;
annak egyre szélesebb körű elismerése, hogy a képzési szükségletekre épülő szakmai továbbképzés
hatékonyabb; hogy a vezetés színvonalasabb, ha munkája túlmutat az adminisztratív
kötelezettségeken, és a pedagógiai felelősséget az adminisztratív kötelezettségekkel kombinálja;
továbbá az, hogy a középpontban minden esetben a gyermekek tanulási és nevelési/gondozási
szükségletei állnak.
Megállapítások és bizonyítékok
3. – Jól képzett munkatársak, akik képzésüknek és továbbképzésüknek köszönhetően be tudják
tölteni szakmai funkciójukat
A kutatók, a gyakorlati szakemberek és a szakpolitikai döntéshozók között széleskörű konszenzus
alakult ki azt illetően, hogy a kisgyermekkori nevelés színvonalának – és végső soron a gyermekek és
családok tekintetében megvalósuló hosszú távú eredményeknek is – előfeltételei a képzett, tapasztalt
és kompetens szakemberek. A munkaerő képzésének színvonala és relevanciája közvetlen hatással van
magukra a szakemberekre, és közvetett hatással a gyermekekre.
Megbízható bizonyítékok mutatják, hogy a kisgyermekkori nevelésben foglalkoztatottak képzettsége
fontos tényező: a magasabb szintű alapképzés és szakképzés kapcsolatba hozható a színvonalasabb
kisgyermekkori neveléssel, valamint a gyermekek jobb fejlődési eredményeivel.94 Az adatok jól
mutatják, hogy a formálisabb képzettséggel és a kora gyermekkorra szakosodott végzettséggel
rendelkező szakemberek ösztönzőbb, szeretetteljesebb és támogatóbb interakciókat tudnak folytatni a
gyermekekkel, ami a gyermekek általában vett fejlődését és tanulását segíti elő. A kutatás azonban azt
is alátámasztja, hogy a szakemberek végzettsége önmagában garantálja a kisgyermekkori nevelés
színvonalát: képzésük tartalma és módszertana szintén alapvető szerepet játszik. Tehát a változatos
képzési módszertani eszközök – előadások, kis csoportokban végzett projektmunkák, a
92
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kisgyermeknevelési intézményekben teljesített szakmai gyakorlat és a gyakorlatok közös elemzése –
integrációja váltja ki az elmélet és a gyakorlat megfelelő kölcsönhatását, mivel ezek az eszközök
erősítik a szakemberek reflexióra való képességét, és ezekről bizonyosodott be, hogy az alapképzés
sikerességének fontos tényezői.95
A kutatási eredmények azt is mutatják, hogy a pedagógusok, kisgyermeknevelők szakmai színvonala
igen összetett jelenség,96 és a képzésük kapcsán bevezetett mennyiségi növekedés nem elégséges a
színvonal emeléséhez és annak biztosításához, hogy a kisgyermekkori nevelés valóban optimális
hatással legyen a gyermekek tanulási eredményeire. A szakmai továbbképzés, amennyiben megfelelő
időtartamú és intenzitású, éppen olyan fontos lehet, mint a szakképzettség megszerzésére irányuló
képzés. A továbbképzés eredményeként a résztvevők új ismereteket sajátíthatnak el, folyamatosan
fejleszthetik nevelési gyakorlataikat, és elmélyíthetik pedagógiai tudásukat.97 A fenti okok miatt a
folyamatos szakmai fejlődést előmozdító lehetőségeket a szakemberek szükségleteihez kell igazítani.
E lehetőségeket valamennyi típusú kisgyermekkori nevelési intézményben dolgozó alkalmazott
számára elérhetővé kell tenni; részvételüket olyan követelménynek kell tekinteni, amely szükséges
ahhoz, hogy szakmájukban maradjanak és fejlődjenek.98 Az újonnan felvett dolgozók a betanulás
során profitálnak a mentorálásból és a szupervízióból. A közösség minden tagjának legyen lehetősége
arra, hogy részt vegyen a szakmai fejlődést célzó, rendszeres házon belüli képzéseken (ideértve a
gyakorlaton alapuló kutatási projekteket is) és legyen hozzáférése a pedagógiai támogatást nyújtó
programokhoz (pl. tanácsadás, együttműködés a helyi szintű szociális és oktatási szervezetekkel).
Emellett a szakembereknek a lehető legteljesebb mértékben biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy
sokrétűbb szakmai tapasztalatokat gyűjthessenek, szakmaközi együttműködésben dolgozhassanak, és
rugalmas karrieropciók közül választhassanak, oly módon, hogy az előmozdítsa a hátrányos helyzetű
csoportokhoz tartozó szakemberek integrációját.99
A kompetens gyakorlat kialakítása nem csupán az egyes szakemberek feladata. Sokkal inkább olyan
közös erőfeszítés, amelyben a szakmai testületek, a képző intézmények, a helyi közigazgatási
intézmények és a civil szervezetek is részt vesznek. Helyi, regionális és nemzeti szinten olyan
kisgyermekkori nevelési irányítási rendszereket kell alkalmazni, amelyek a szakemberek folyamatos
professzionalizálódását előmozdító koherens szakpolitikákat foglalnak magukban. Az EU
tagállamaiban végrehajtott sikeres szakmai továbbképzési kezdeményezéseket leíró esettanulmányok
metaanalízise feltárta, hogy azok a kezdeményezések a sikeresek, amelyek be vannak ágyazva egy
olyan koherens pedagógiai keretrendszerbe, amely segíti a szakembereket abban, hogy mindennapi
munkájukat elemezzék. A sikeres kezdeményezések továbbá abban is segítik a szakembereket, hogy
olyan átalakító hatású gyakorlatokat dolgozzanak ki és alkalmazzanak, amelyek szem előtt tartják a
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helyi közösségben élő gyermekek és családok szükségleteit.100 Az kisgyermeknevelő szakemberek
professzionalizálása több módon is történhet, többek között:





a bevált gyakorlatok cseréje az intézmények között (dokumentáció, hálózatépítés és
disszemináció);
lehetőségek a részvételre épülő akciókutatásra és a társaktól való tanulásra (gyakorlati
közösségek);
szakemberek által nyújtott pedagógiai iránymutatás (pedagógiai koordinátorok, tanácsadók
stb.);
képzés a kisgyermeknevelési intézmények vezetői számára.

Összefoglalásként elmondható, hogy a nemzetközi jelentések egybehangzóan állítják: fontos olyan
képzést alkalmazni, amely tekintettel van az alacsony jövedelemmel rendelkező családokban élő
és/vagy etnikai kisebbségi közegből érkező gyermekekkel foglalkozó szakemberek, alkalmazottak
szükségleteire.101 Az eltérő háttérrel rendelkező szakemberek felvétele, valamint szakképzettségük
emelésének (a középiskolai vagy a felsőfokú végzettség megszerzésének) támogatása jelentős pozitív
hatással van a gyermekekre, különösen azokra, akik szegény és migráns családokban élnek. Sok
esetben továbbra is kihívást jelent olyan, a befogadást célzó képzési programok indítása, amelyek
segítik, hogy az alulreprezentált csoportokba tartozó személyek felsőfokú szakmai végzettséget
szerezzenek. A CoRe tanulmány102 eredményei rámutatnak, hogy e kihívások vonatkozásában azok a
sikeres stratégiák, amelyek a végzettség megszerzésének különféle módjait teszik lehetővé, a
végzettséggel nem rendelkező tapasztalt gyakorlati szakemberek esetében hangsúlyozzák a már
megszerzett ismeretek elismerését, és további támogató kurzusokat biztosítanak az etnikai kisebbségi
közegből érkező hallgatók számára.103
A magas elvárások azt is jelentik, hogy minden kisgyermeknevelő alkalmazott a feladatainak és
felelősségének megfelelő képzettséggel rendelkezzen. Ide tartozik például az olyan képzés, amely a
szektorközi munkára, a közösségben élő szülőkkel és a közösség tagjaival végzett munkára, valamint a
saját kompetenciák és készségek reflexió és megvitatás útján történő feltárására készít fel. Ezek az
elvárások azonban nem csupán a képzéssel kapcsolatosak. A vezetés kulcsszerepet játszik a fejlődés
támogatásában, az önreflexió fontosságának hangsúlyozásában, valamint abban, hogy az
alkalmazottak ösztönzést kapjanak a további fejlődésre és a gyakorlat fejlesztésére.
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Culture. További információ: http://ec.europa.eu/education/library/study/2011/core_en.pdf
101 Bennett, J. és Moss, P. (2011): Working for inclusion: how early childhood education and care and
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Franciaország
Franciaországban magas elvárásokat támasztanak a kisgyermekekkel foglalkozó alkalmazottak
szakképzettségével kapcsolatban. 2013-ban a tanítók alapképzésében reformokat vezettek be, melyek
célja az volt, hogy a tanítóképzőkben (ESPE – „école supérieure du professorat et de l’éducation”) a
gyakorlat és az elmélet között új egyensúly és kapcsolat alakuljon ki. A reform azokat a
pedagógusokat is érintette, akik a jövőben kisgyermeknevelésben dolgoznak majd („école maternelle”
a hároméves kort betöltött gyermekek számára – bizonyos hátrányos helyzetű régiókban kétéves kortól
kezdve – a középiskola megkezdéséig). A reform tehát a kisgyermeknevelési rendszer bizonyos
aspektusaira is hatással volt.
A bölcsődékben (háromévesnél fiatalabb gyermekekkel) alkalmazott kisgyermeknevelők nagy része
esetében követelmény a magas szintű szakképzettség. Az ezeket a végzettségeket adó képzések
azonban hagyományosan inkább egészségügyi jellegűek voltak, és a gyermekek egészségi és testi
fejlődését hangsúlyozták.
A francia rendszer osztott rendszer. Mivel a kisgyermekkori nevelési rendszeren belül igen sokféle
szakember dolgozik, kulcsfontosságú, hogy az ott foglalkoztatott szakemberek együttműködjenek
egymással. Az újabban megfogalmazott iránymutatások a bölcsődék és az óvodák közötti partnerségek
megerősítésének módjaira mutatnak rá. Grenoble-ben az Országos Oktatási Szolgálat igazgatója és a
kisgyermekkori neveléssel foglalkozó helyi hatóságok olyan kísérleti továbbképzési programot
indítottak, amelynek célja az intézményes kisgyermeknevelésben foglalkoztatott gyakorlati
szakemberek összefogása, és ezzel a szakmák közötti kapcsolatok garantálása (pl. auxiliaires de
puériculture, éducatrices de jeunes enfants, ATSEM, enseignants d’école maternelle). A képzési
programot104 Grenoble-ben tesztelték. A program a gyakorlati szakemberek szükségleteire épül, és
segíti őket gyakorlati munkájuk színvonalának emelésében. Olyan új projektről van szó, amelynek már
korai szakaszában mutatkoznak a siker jelei.
A kísérleti programban 25 szakember, köztük az iskola előtti nevelésben dolgozó pedagógusok és a
bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, valamint 100, hátrányos helyzetű térségben élő
gyermek vett részt. A pedagógusoknak és a bölcsődében dolgozó szakembereknek kérdéseket tettek
fel a képzés hasznosságával kapcsolatban, és arra kérték őket, nyilatkozzanak arról, hogy az alábbi
állítások igazak-e a programra:
1: jó módszer arra, hogy megismerjék egymás feladatait és céljait;
2: segítséget nyújt nekik abban, hogy a gyermekek támogatása érdekében össze tudják hangolni
tevékenységüket;
3: jó módszer arra, hogy megértsék a gyermekek gondozásának teljes folyamatát;
4: hasznos a munkájuk szempontjából.
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Az alábbi grafikon 20%-os sávokban mutatja, hogy a résztvevők mennyiben értettek egyet e négy
megállapítással (pirossal jelöltük a pedagógusokat, kékkel a bölcsődében foglalkoztatott
szakembereket):

4
3

Teachers

2

ECEC staff

1

A képzés során a résztvevőket arra is felkérték, nyilatkozzanak arról, mely részeket találták a
leginkább hasznosnak. A válaszadók az alábbiakat jelölték meg:




a pedagógusok és a bölcsődében foglalkoztatott szakemberek hasznosnak tartották, hogy
megfigyelhették egymás munkáját;
a bölcsődében foglalkoztatott szakemberek és az iskola előtti nevelésben alkalmazott
pedagógusok közötti kapcsolatok megerősödtek,105 és a szakemberek könnyebben találták meg az
együttműködés formáit a szülőkkel;
a gyermekek beszoktatása és szüleiktől való elválása könnyebbé vált. A gyermekek óvodában
töltött idejének beosztását (ideértve az óvoda utáni szabadidős tevékenységeket is) a szülők és a
gyermekek könnyebben elfogadják.

A kísérleti projekt sikere az alábbiaknak tulajdonítható:





a közelmúltban végrehajtott módosítások a francia szakpolitikai keretrendszerben,106 amelyek
előmozdítják az iskola előtti nevelést nyújtó intézmények és a bölcsőde közötti kapcsolatokat;
a bölcsődei szakembereknek és az iskola előtti nevelést nyújtó intézmények pedagógusainak
közösen kellett dolgozniuk;
a bölcsődében és az iskola előtti nevelést nyújtó intézményekben dolgozók elkötelezett munkája a
hátrányos helyzetű térségekben;
a kísérleti projekt egyértelműen és határozott iránymutatások szerint működött, ami segített
abban, hogy az értekezletek és a képzések strukturáltak és produktívak legyenek.

Olaszország
Olaszországban a kisgyermekkori nevelés megszervezéséért az állami és a helyi hatóságok együttesen
felelnek. A helyi hatóságok sok esetben regionális koordinátorokat alkalmaznak, akik megszervezik a
szolgáltatást, és pedagógiai útmutatást is adnak. E koordinátorok feladatait nem szabályozzák nemzeti
szintű iránymutatások, így felelősségi körük változó lehet, adott esetben főként pedagógiai vagy
főként adminisztratív jellegű. A kisgyermekkori nevelés rendszerében alkalmazható regionális
koordinátoroktól elvárt végzettség szintén igen változó; a koordinátoroknak csak egy része rendelkezik
diplomával. A – jelenleg nem kötelező – szakképzettség harmonizációja érdekében az Università di
Roma Tre mesterképzést indított a leendő koordinátorok részére. A képzés célja az, hogy a résztvevők
olyan sokrétű pedagógiai és szervezési kompetenciákat sajátítsanak el, amelyeket aztán sokféle
helyzetben tudnak használni.
A nyolc hallgatói csoportból a hallgatók 100%-a szerezte meg a mesterszakos diplomát. Az értékelés
megállapította, hogy a válaszadók 98,7%-a tartotta hasznosnak vagy nagyon hasznosnak a
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mesterszakos képzést, és 97,5%-uk ajánlaná a leendő koordinátoroknak. Az értékelés továbbá arra is
rámutatott, hogy a résztvevők hasznosnak találták a reflektív megközelítést, és hogy a pedagógiai
kompetenciák vonatkozásában az oktatók 80%-át tartották „jónak vagy nagyon jónak”. A képzés célja,
hogy olyan átalakító erejű tanulási tapasztalatot biztosítson, amelynek segítségével a leendő
koordinátorok egész életen át tanuló szakemberekké válnak, akik rendelkeznek a változatos és jelentős
visszacsatolást nyújtó környezetben végzett munkához szükséges készségekkel és kompetenciákkal.
A hallgatók és a szervezők véleménye szerint ez a mesterszakos képzés a kisgyermekkori nevelési
rendszer terén úttörő modellnek számít. Ezidáig még nem készült nyomon követéses értékelés arról,
hogy ez a típusú képzés milyen hatással van a kisgyermekkori nevelési koordinátorok hatékonyságára,
illetve hogy a képzettebb szakemberek miként hatnak az intézményes kisgyermekkori nevelés
színvonalára.
4.–Támogató munkakörülmények, többek között olyan szakmai vezetés, amely lehetővé teszi a
megfigyelést, a reflexiót, a tervezést, a csapatmunkát, valamint az együttműködést a szülőkkel
A jó munkakörülmények csökkentik a kisgyermekkori nevelésben tapasztalható folyamatos és káros
hatású munkaerő-fluktuációt. A nemzetközi kutatási adatok jól mutatják, hogy fontos szerepe van az
alkalmazottak azon munkakörülményeinek, amelyek a szakemberek és a gyermekek létszámának
arányával, a csoportlétszámmal és a bérekkel függenek össze.107
A kutatási eredmények is azt támasztják alá, hogy a szakemberek és a gyermekek létszámának aránya
szignifikáns hatással van a gyermekgondozás/nevelés színvonalára.108 Ezzel kapcsolatban a kutatási
eredmények azt mutatják, hogy minél magasabb a szakemberek létszámaránya (azaz egy
gyermekcsoportra több felnőtt jut), annál nagyobb a valószínűsége, hogy a felnőttek és a gyermekek
között – egyéni és csoportszinten egyaránt – pozitív és érzékeny interakció jön létre. A gyermekek
fejlődésére gyakorolt hatást számos adat alátámasztja.109 Az eredmények azonban azt is feltárják, hogy
a szakemberek és a kisgyermekek létszáma közötti arány a gondozási környezet egyéb elemeivel is
összefügg, például az alkalmazottak oktatásával és képzésével, a bérrendszerrel, valamint a
csoportlétszámmal.
A kutatások alátámasztják, hogy a csoportlétszám csupán az egyik olyan tényező a sok közül, amely
szignifikáns (bár csak kismértékű) hatással van a szakemberek és a gyermekek közötti interakcióra,
valamint a tanulásban nyújtott támogatás minőségére; többek között ilyen tényező még a felnőttek és a
gyermekek létszáma közötti arány is,110 amely pozitívan hat a gyermekek hosszú távú eredményeire. A
szakemberek és a gyermekek létszáma közötti arányt vizsgáló kutatások eredményei azonban
hangsúlyozzák, hogy nehéz azonosítani azt a konkrét hatást, amelyet a csoportlétszám gyakorol a
gyermekek és a felnőttek közötti interakcióra és a gyermekek tanulási eredményeire.
Mivel e hatások összetettek és sokrétűek, lehetetlen pontos következtetéseket levonni a szakemberek
és a gyermekek létszámának optimális arányával vagy az optimális csoportlétszámmal
kapcsolatban.111 A kutatások azt mutatják, hogy az egyes országokban a helyi kisgyermekkori nevelési
OECD (2012a). Research brief: working conditions matter. Letöltés:
www.oecd.org/edu/school/49322250.pdf
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ratios, group size and staff qualifications and training in early years and childcare settings. TCRU:
University of London. Commissioned by the Department for Education and Skills.
109
Sylva, K., Melhuish, E. C., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. és Taggart, B. (2004): The Effective
Provision of Pre-School Education (EPPE) Project. Effective Pre-School Education. DfES / Institute of
Education: University of London, London.
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110 Blatchford, P., Moriarty, V., Edmonds, S. és Martin, C. (2002): Relationships between class size
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alapelvek és a bevált módszerek fényében más-más döntéseket kell hozni. E döntések tekintettel
lehetnek arra, hogy a kedvező csoportlétszám és az ésszerű arány jobb körülményeket teremthet a
szociális interakció fenntartásához és a gyermekek tanulásának elősegítéséhez.
Jóllehet számos ország kutatási eredményei alátámasztják, hogy a színvonalas kisgyermekkori
neveléshez elengedhetetlenek a méltányos munkakörülmények, számos szakember – különösen az
osztott rendszerekben, a kisebb gyermekek számára nyújtott ellátásban dolgozók – fizetése alacsony.
A Starting Strong II (Nagy kihívás II) című jelentés szerint „a különböző országok adatai azt mutatják,
hogy jelentős bérszakadék van a kisgyermeknevelők és a pedagógusok között. A három év alatti
kisgyermeknevelők a legtöbb országban alacsonyan képzettek, és körülbelül a minimálbérnek
megfelelő bért kapnak.”112 Előfordulhat, hogy a kisgyermekkori nevelésben foglalkoztatott
szakemberek nem az iskolázottságbeli különbségeket és a társadalmi egyenlőtlenségeket csökkentő
lehetséges megoldáshoz járulnak hozzá,113 hanem – az egyenlőtlenség és a szegregáció
reprodukálásával – maguk is a probléma részévé válhatnak, ha nem történnek korrekciós lépések,
különösen a gyermekgondozásban dolgozók esetében.114 Ennek kapcsán a Working for Inclusion (A
befogadásért dolgozunk) projekt következtései arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony képzettségű és
rosszul fizetett munkaerő nem csupán negatív hatással van a kisgyermekkori nevelés színvonalára, de
nem is fenntartható.115 Ezt támasztja alá, hogy a gyermekgondozásban dolgozók száma rohamosan
csökken azokban az országokban, ahol javadalmazásuk alacsony.

A szolgáltatás minőségét jelentősen javítja, ha a kisgyermekkori nevelésben foglalkoztatott
szakembereknek lehetőségük van készségeik fejlesztésére. Azonban a szakemberek képzésén és
fejlesztésén, a jó vezetésen és a támogató környezeten kívül egyéb tényezők is hozzájárulnak a magas
színvonalhoz. Ezek mellett fontos olyan munkakörülmények kialakítása, ahol a szakemberek
megbecsülést élveznek, ahol elegendő idő áll rendelkezésre a felkészülésre, az értekezletekre és a
reflexióra, és ahol a szakemberek és a gyermekek létszámának aránya lehetővé teszi, hogy minden
egyes gyermek elegendő figyelmet kapjon. A jó munkakörülmények hatására az egyének motiváltak
lesznek, és elegendő idejük és energiájuk lesz a gyermekek támogatásához, valamint ahhoz, hogy
együttműködjenek a gyermekek szüleivel és a közösség tagjaival.

Norvégia
2003-ban a norvég oktatási minisztérium Oktatási és Képzési Igazgatósága (Norwegian Directorate for
Education and Training) mentorálási projektet indított, amelynek célja a frissen végzett óvodai – a 0
évestől az iskolaköteles korig terjedő életszakaszban lévő gyermekekkel foglalkozó – pedagógusok
támogatása volt.116 Az óvodapedagógus-képzéstől azt várták, hogy a hallgatóknak lehetőségük legyen
jó szakemberré válni, ugyanakkor meghatározó volt az a felismerés is, hogy a szakmai szerep
bizonyos aspektusait a leghatékonyabban a tapasztalat útján, szakmai gyakorlat keretében lehet
elsajátítani. A 2006-os értékelés117 a projekt pozitív eredményeire mutatott rá, és ennek következtében
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OECD. (2006): Starting Strong II, 15. o.
Eurydice (2009): Tackling social and cultural inequalities through early childhood education and
care in Europe. EACEA, Brüsszel.
114 A Working for Inclusion projekt (Bennett és Mosst, 2011) adatai azt mutatják, hogy bizonyos
ECEC-rendszerekben – különösen a piacvezérelt, profitorientált szolgátatásnyújtás esetében – a
gyermekgondozásban dolgozók bérszínvonala annyira alacsony, hogy sokan közülük az úgynevezett
„szegény munkavállalók” kategóriájába tartoznak.
115 Bennett, J. és Moss, P. (2011): Working for inclusion: how early childhood education and care and
its workforce can help Europe’s youngest citizens. Letöltés: http://www.childreninscotland.org.uk/wfi/
116 Az 1990-es években indult el az országos pedagógiai mentorálási program, ennek célcsoportját
azonban nem specifikusan a frissen végzett óvodapedagógusok alkották.
117 Dahl T, Buland T, Finne H, Havn V (2006): Hjelp til praksisspranget Evaluering av veiledning av
nyutdannede lærere. Letöltés:
http://www.sintef.no/upload/Teknologi_og_samfunn/GSU/Sluttrapport%20med%20vedlegg,%20Veiled
ning%20av%20nyutdannede.pdf
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jött létre az a megállapodás, amelynek keretében minden frissen végzett óvodapedagógus megkapta a
lehetőséget mentorálás igénybevételére. Az értékelés feltárta, hogy képzett mentorcsapatot is létre kell
hozni, így jött létre az országszerte elérhető képzési program (30 ECTS). 2011/12 óta a frissen végzett
óvodapedagógusok óvodai alkalmazásuk első évében mentorálást vehetnek igénybe.
Egy 2014-es felmérés118 rámutatott, hogy:







a frissen végzett óvodapedagógusok 67%-a vett igénybe mentorálást (2012: 63%);
az óvodák nyolctizedében elérhető a mentorálás (2012: hattizedében);
az óvodákban általában szakfelügyelő vagy az intézményvezető vállalja a mentor szerepét.
Emellett egyes önkormányzatok külsős mentorokat is bevonnak, akik más, önkormányzati
munkakörben dolgozó, kompetens személyek;
a mentorálást különböző módokon, a helyi szükségletekkel és lehetőségekkel összhangban
szervezik meg;
az intézményvezetők többsége (58%) úgy nyilatkozott, hogy a munkaidükben szakítottak időt a
mentorok és a frissen végzett szakemberek részére egyaránt;
a mentorálási programok tartalma változó. A leggyakrabban felmerülő témák a következők:
vezetés a nevelés terén, szülői együttműködés és kooperáció.

Ahhoz, hogy egy program sikeres legyen, át kell látni, hogy a frissen végzettek számára mennyire
fontos az iránymutatás. Fontos szempont a szervezés, valamint az is, hogy a mentorok és a frissen
végzett szakemberek közös felelősségét egyértelműen meg kell határozni, és hogy megállapodásra kell
jutni az egyes személyek szerepéről és felelősségi köréről. A programok akkor működnek a legjobban,
amikor a további fejlesztés érdekében szisztematikus visszajelzést és értékelést alkalmaznak. A
mentoroknak megfelelő végzettséggel kell rendelkezniük, és az egyes személyek munkatervében időt
kell szánni a mentorálásra.119

Észtország
Észtországban a kisgyermekkori nevelés belső értékelési kritériumait az oktatási és kutatási miniszter
rendeletben szabályozta. E kritériumok a következők:







vezetés és irányítás;
személyzeti irányítás;
együttműködés az érdekcsoportokkal és az érintettekkel;
emberierőforrás-gazdálkodás;
a nevelési folyamatok és a gyermekek eredményei;
az iskola előtti nevelést (18 hónapostól 7 éves korig) nyújtó intézmény statisztikai adatai,
beleértve a gyermekek és a felnőttek létszámának arányát, a csoportlétszámot és a pedagógusok
bérszintjét.

A belső értékelést támogató tanácsadási tevékenységeket a minisztérium szervezi és koordinálja. E
tanácsadás az iskola előtti nevelést nyújtó intézmények vezetői számára jelent támogatást. Az iskola
előtti (vagyis 18 hónapos kortól 7 éves korig tartó időszakban) gyermekgondozást nyújtó
intézményekre vonatkozó törvény legújabb módosításai előírják a felnőttek és a gyermekek
létszámának arányát az óvodai csoportokban. Ez az arány maximum 1:8 lehet a bölcsődei és 1:12 az
óvodai csoportokban. A pedagógusok hetente 35 órát dolgoznak, amelyből 5 órát a felkészülésre és a
reflexióra fordítanak.

Veiledningsordning for nytilsatte nyutdannede lærere og barnehagelærere. Resultater fra
kartleggingen 2014. Letöltés:
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Rapporter/Barnehager_veiledningsordningen_kartleggi
ng.pdf
119 http://www.udir.no/Utvikling/Veiledning-av-nyutdannede-larere/
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2009-ben indult el az Európai Szociális Alap egyik programja (EDUKO), amelynek célja az, hogy a
pedagógusok szakmai felkészülése nyitottabb, rugalmasabb és gyakorlatorientáltabb legyen. Az
EDUKO-projekt keretében három olyan tanulmány készült, amely komoly hatással volt a szakmai
képzés tervezésére. E tanulmányok – Professionalism of preschool teachers in Estonia, Finland,
Sweden and Hungary (Az iskola előtti nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai színvonala
Észtországban, Finnországban, Svédországban és Magyarországon),120 valamint Leadership influence
to the professionalism of preschool teachers in Estonia, Sweden and Finland (A vezetés hatásai az
iskola előtti nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai színvonalára Észtországban, Svédországban és
Finnországban)121 – az iskola előtti nevelésben foglalkoztatott pedagógusok és vezetők véleményét
elemezték, az iskola előtti nevelésben kultúrákon átívelő kontextusban dolgozó pedagógusok szakmai
színvonalával kapcsolatban. A tanulmányok eredményeit az észtországi iskola előtti nevelésben
dolgozó pedagógusokra vonatkozó szakmai előírások megfogalmazásához használták fel. Ezek az
előírások a pedagógusok és a vezetők alap- és továbbképzésének, valamint karrierjük
megtervezésének alapjául szolgálnak.

4.4 Gondozási/nevelési/pedagógiai program (szakmai
program) – a bizonyítékok összefoglalása
A kutatók és a szakpolitikai döntéshozók egyetértenek abban, hogy a kisgyermekkori nevelési
programok fejlesztése hatásos eszköz a pedagógiai színvonal emelésére azoknak a szolgáltatásoknak
az esetében, amelyeket a gyermekek a születésüktől kezdve a tanköteles korig vesznek igénybe.122
Tény, hogy azok az explicit programok, amelyek koherens keretbe foglalva, egyértelműen
megfogalmazzák a gyermekek számára nyújtott nevelés és gondozás céljait és megközelítéseit,123
jelentős segítséget nyújthatnak a gyakorlati szakembereknek az olyan hatékony tanulási környezetek
kialakításában, amelyek sikeresen mozdítják elő a kisgyermek kognitív, szociális és érzelmi fejlődését,
és ezzel biztosítják, hogy a lehető legtöbbet profitáljon az intézményes kisgyermekkori nevelésből.
Az egyes kisgyermekkori nevelési intézmények szakmai programjainak kialakítása és végrehajtása
Európa-szerte sok szempontból hasonló,124 bár a kulturális értékrend és a gyermekkor általános
értelmezése országonként, régiónként és programonként változik. Jóllehet széleskörű konszenzus van
a koragyermekkori nevelés és gondozás során érintett főbb fejlődési területekkel kapcsolatban – ide
tartozik az érzelmi, a személyiség- és a szociális fejlődés, a nyelv és a kommunikáció, a környező
világ megérése, a kreatív önkifejezés, a testi fejlődés és a mozgás –, az iskolai tanulásnak tulajdonított
szerep tekintetében komoly különbségek vannak.125 Egyes országokban az írásnak és az olvasásnak
komoly szerepe van, és – a nevelési/pedagógiai program által lefedett területek bővítése ellenére – a
Peterson, T., Veisson, M., Hujala, E., Härkönen, U., Sandberg, A., Johansson, I., Kovacsne Bakosi,
E. (2016): Professionalism of Preschool Teachers in Estonia, Sweden, Finland and Hungary.
European Early Childhood Education Research Journal, 24. 3. sz., 0000 [kiadás alatt]
121 Peterson, T., Veisson, M., Hujala, E., Sandberg, A. Johansson, I. (2014): The Influence of
Leadership on the Professionalism of Preschool Teachers in Estonia, Sweden and Finland. In: A.
Liimets ja M. Veisson (szerk.): Teachers and Youth in Educational Reality (119–142. o.). Peter Lang
Verlag.
122
Rayna, S. és Laevers, F. (2011): Understanding children from 0 to 3 years of age and its
implications for education. What's new on the babies' side? Origins and evolutions. European Early
Childhood Education Research Journal, 19. 2. sz., 161–172. o.
Oberhumer, P. (2005): International Perspectives on Early Childhood Curricula. International Journal
of Early Childhood, 37. 1. sz., 27–38. o.
UNICEF (2012): Draft document of 'A framework and tool box for monitoring and improving quality'.
123 Bertrand, 2007, idézi: OECD (2012): Starting Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood
Education and Care, OECD.
124 Paul Leseman professzor előadása az ECEC tematikus munkacsoport találkozóján (2013.
szeptember 18., Brüsszel), Utrechti Egyetem.
125 Laevers, F. (2005): The curriculum as means to raise the quality of early childhood education.
Implications for policy, European Early Childhood Education Research Journal, 13. 1. sz., 17–29. o.
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gyermek korai tanulási élményeinek középpontjában sokszor elsősorban a kötelező iskolai tanulásra
való felkészülés áll (iskolaérettség). Ezzel szemben más országok kerülik azt, hogy az első években a
gyermekek formalizált tanulási tapasztalatokra tegyenek szert. Ezek az országok a gyermek tanulási
készségének kibontakoztatása szempontjából hasznosabbnak tekintik a tágabb, átfogó megközelítést,
amelynek célja a gyermek kognitív és nem kognitív képességeinek fejlesztése a cselekedtető, felfedező
tanulással, a játékkal és a szociális interakcióval. Ebben a tekintetben a kutatások eredményei azt
mutatják, hogy az iskolai jellegű tanulás előtérbe helyezése nem hozza meg a kívánt eredményeket.126
Az Effective Pedagogy in the Early Years (Eredményes pedagógia a koragyermekkorban, EPPI) című
tanulmány127 szerint a kisgyermek tanulásának alapvető előfeltétele az, hogy a gyermek és a rá
megfelelően reagáló felnőtt folyamatosan közösen gondolkodjon. E tanulmány szerint azok az
eredményes pedagógiai gyakorlatok, amelyek a következőket foglalják magukban: a gyermek és a
felnőtt együttes részvétele; a tudás, a jelentés és a megértés kialakításának, megalkotásának közös
folyamata; valamint a tanuláshoz nyújtott utasítások és támogatás, vagyis a demonstratív, magyarázó
módszerek és a kérdezés (különösen a kifejtendő kérdések feltevése, ami a gyermeket további
gondolkodásra és tanulásra ösztönzi). Ez azt jelenti, hogy a kisgyermekkori nevelési módszerek,
gyakorlatok instrukciós elemei csak abban az esetben lehetnek eredményesek, ha az aktív közös
alkotási folyamatot erősítik, és nem akkor, ha a tudásanyag átadásának gyakorlataiként valósulnak
meg.128
A kutatások eredményei szerint a különböző kisgyermekkori nevelési intézményekben alkalmazott
szakmai programok hatékony eszközök lehetnek a kisgyermekkori nevelési rendszer általában vett
céljainak elérésében, ugyanakkor „olyan folyamatokat is megindíthatnak, amelyek a fő célkitűzés
ellenében hatnak, mivel nem felelnek meg a bevált gyakorlatok alapelveinek”.129 A hatékonyság
érdekében tehát a kisgyermeknevelési programok kialakításának nem csupán a gyermeki fejlődésre
vonatkozó ismeretekre kell alapulnia, hanem tekintetbe kell vennie a bevált gyakorlatok azon
általánosan elfogadott alapelveit is, amelyek a helyi pedagógiai módszerek kontextusában alakultak ki.
Az elérhető kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a különböző kisgyermekkori
intézményekben alkalmazott szakmai programoknak vannak olyan jellemzőik, amelyeket kontextustól
függetlenül bevált gyakorlatnak tekintenek.130 E jellemzők a következők:



olyan alapelvekre és értékekre épülő szakmai program, amely elismeri a gyermek mint
kompetens emberi lény jogait (az ENSZ gyermekjogi egyezménye, 1989), és tiszteletben tartja
a szülőket mint a gyermek első nevelőit;
átfogó pedagógiai keretrendszert tartalmazó (központi) program, amely meghatározza azokat
az alapelveket, amelyek a gyermek fejlődését segítik a gyermek érdeklődési körére,
szükségleteire és képességeire megfelelően reagáló nevelési és gondozási gyakorlatok
alkalmazásával. E keretrendszer általános iránymutatást adhat a pedagógusoknak és a
nevelőknek arról, hogy a szakmai programban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében a
gyermekek tanulási folyamatai hogyan támogathatók – például a felnőttekkel folytatott

126

OCED (2004): Curricula and Pedagogies in Early Childhood Education and Care. Five Curriculum
Outlines. OECD Directorate for Education, Párizs.
127 Siraj-Blatchford, I., Muttock, S., Sylva, K., Gilden, R. és Bell, D. (2002): Researching Effective
Pedagogy in the Early Years. Research Report No. 356. Department of Education and Skills, London.
128 Oberhumer, P. (2005): International Perspectives on Early Childhood Curricula. International
Journal of Early Childhood, 37. 1. sz., 27–38. o.
129 Laevers, F. (2005): The curriculum as means to raise the quality of early childhood education.
Implications for policy, European Early Childhood Education Research Journal, 13. 1. sz.,, 17–29. o.
130
Bennett, J. (2013): Early childhood curriculum for children from low-income and immigrant
backgrounds. A Transatlantic Forum on Inclusive Early Years második találkozóján benyújtott
dokumentum (New York, 2013. július 10–12.)
Pramling, I, Sheridan, S. and Williams, P. (2006): Five preschool curricula - Comparative perspective.
International Journal of Early Childhood, 38. 1. sz., 11–30. o.
Laevers, F. (2005): The curriculum as means to raise the quality of early childhood education.
Implications for policy, European Early Childhood Education Research Journal, 13. 1. sz., 17–29. o.
Oberhumer, P. (2005): International Perspectives on Early Childhood Curricula. International Journal
of Early Childhood, 37. 1. sz., 27–38. o.
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interakcióval és a felnőttek bevonásával, a csoportirányítással, a gazdag tanulási környezettel
és a tematikus vagy projektmódszerekkel;
olyan szakmai program, amely a gyermek főbb fejlődési területeken (érzelmi, személyiség- és
szociális fejlődés, a nyelv és a kommunikáció, a környező világ tevékeny megismertetése,
kreatív önkifejezés, testi fejlődés és mozgás) végbemenő átfogó fejlődésére vonatkozó explicit
célokat határoz meg, valamint a tanulás és a jólét közötti megfelelő egyensúlyra törekszik.
Tekintettel arra, hogy a gyermek korai fejlődése mennyire változatos interperszonális és
intraperszonális körülmények között megy végbe, megfelelőbb megoldás az általános
tanulási/fejlődési célok meghatározása, semmint korspecifikus, lépésekre alapuló tanulási
követelmények előírása;
olyan szakmai program, amely a kommunikációra, interakcióra és párbeszédre fókuszál, mint
olyan kulcsfontosságú tényezőkre, amelyek a megértés kialakításával és a kötődéssel
előmozdítják a gyermek fejlődését és jólétét;
olyan szakmai program, amely a teljes alkalmazotti kört kollegiális együttműködésre ösztönzi,
valamint arra, hogy szakmai fejlődésük érdekében folyamatosan értékeljék gyakorlatukat.
Széles körben elfogadott tény, hogy a reflexiót végző gyakorlati szakemberek jobban megértik
a gyermek tanulását és fejlődését, valamint, hogy a gyermek fejlődésének puszta ismerete
önmagában nem elegendő hatékony gyakorlatok kialakításához. A megfigyelésre és a
gyermekek tanulási tapasztalatainak dokumentációjára támaszkodó rendszeres reflexióval a
szakemberek – annak köszönhetően, hogy megfelelően reagálnak az összes kisgyermek
szükségleteire és tehetségére – képesek szembenézni az új kihívásokkal. A gyakorlati
szakemberek kollegiális együttműködése az alapja a nevelési gyakorlatok közös
megalkotásának, lebontásának és újraalkotásának. Ennek eszköze a gyermekekkel folytatott
párbeszéd és a szülők, mint egyenlő partnerek bevonása a pedagógiai döntéshozásba;
olyan szakmai program, amely magában foglalja a szülőkkel folytatott együttműködést, és – a
társadalmi és kulturális sokszínűség keretrendszerén belül – előmozdítja a mindenki által
elfogadott demokratikus értékeket.131

Az egyes tagállamok más és más módon közelítik meg a kisgyermekkori szakmai programmal
szemben támasztott követelményeket. Bizonyos szakmai programokat helyi szinten, míg másokat
regionális vagy országos szinten határoznak meg. Egyes szakmai programok elsősorban a gondozásra,
míg mások a nevelésre fókuszálnak. Egyre inkább megfigyelhető, hogy a kisgyermekkori nevelési
szakmai programokat nem szűkebb értelemben definiálják, hanem magas szinteken olyan értékeket
vagy alapelveket határoznak meg, amelyek a program keretrendszeréül szolgálnak, és arra ösztönzik a
szakembereket, hogy reflektáljanak gyakorlatukra. Ez hatékonyabb lehet, mint a tartalom részletes
előírása. Olyan szakmai programbeli tevékenységeket kell találni, amelyek minden gyermek számára
kihívást jelentenek, és életük szempontjából relevánsak.
A keretprogramoknak vagy irányelveknek lehetővé kell tenniük minden kisgyermekkori nevelési
intézménytípus (pl.: a családi napközik, a bölcsődék és óvodák) számára, hogy olyan szakmai
programot készítsenek, amely tekintettel van a helyi környezet sokszínűségére és erőforrásaira,
valamint a gyermekek és a szülők szociokulturális hátterére. A szakmai programot minden esetben a
gyermekek szükségleteire kell alapozni, a kisgyermekkori nevelés szakemberei, a gyermekek, a
szülők, a helyi közösség tagjai együttműködésében elkészítve.

Megállapítások és bizonyítékok
5. – Pedagógiai célkitűzésekre, értékekre és megközelítésekre épülő kisgyermeknevelési szakmai
program, amely lehetővé teszi a gyermekek tehetségének maradéktalan, átfogó
kibontakoztatását

Prott, R. és Preissing, C. (2006): Bridging Diversity: an early childhood curriculum [Berliner
Bildungsprogramm]. Verlag das Netz, Berlin.
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A kisgyermekkori nevelés pedagógiai megközelítése elismeri, hogy a gondozás, a nevelés és a
szocializáció szétválaszthatatlan egységet alkot.132
A gondozás nemcsak azt jelenti, hogy a gondozók vigyáznak a gyermekekre. Magában foglalja azt a
felismerést is, hogy a gondozási tevékenységek lehetőséget adnak a gyermek tanulására és fejlődésére,
valamint része a gyermekek és a szakemberek közötti intenzív kommunikáció is. A gondozás erősíti a
gyermekek motivációját, és előmozdítja a tanulási folyamatokban való részvételüket azzal, hogy olyan
pozitív érzelmi légkört teremt, amelyben a gyermek magabiztosnak érzi magát. A gondoskodó
kapcsolatok kialakítása olyan megfelelően reagáló, kölcsönös, tiszteletteli, pozitív és ösztönző
interakciókat jelent, amely támogatja a gyermek általában vett fejlődését és jólétét.133 Számos kutatási
eredmény alátámasztja, hogy a felnőtt és a gyermekek közötti, valamint a gyermekek közötti
interakciók minősége hatással van a gyermekek kognitív és nem kognitív képességeinek fejlődésére.134
A kutatás eredménye azt mutatja, hogy a szociális interakciók tanulási folyamatra gyakorolt pozitív
hatásai a sokszínűséget és a szociális aspektusokat egyaránt szem előtt tartó kontextusokban
maximalizálhatók. E kontextusok folyamatosan újabb kognitív kihívások elé állítják a gyermeket,
akinek személyisége pozitív módon fejlődhet egy olyan környezetben, amely lehetővé teszi számára,
hogy az adott környezet életében értelmes, jelentőségteljes módon vegyen részt.
Ugyanakkor a kisgyermekkori nevelésnek túl kell mutatnia a kötelező iskolai oktatásban
hagyományosan elfogadott formális tanulási módszereken. A kutatások azt bizonyítják, hogy a
hagyományos lépésekre épülő és tantárgyspecifikus megközelítések a kora gyermekkorban nem
mozdítják elő hatékonyan a gyermek tanulását. Ezzel szemben az olyan átfogó megközelítések,
amelyek a gyermek általában vett, több területen történő fejlődését segítik, hatékonyabbak, mivel a
gyermek tanulási képességeit támogatják.135 Bennett (2013) szerint: „A kisgyermekek kognitív
képességeinek fejlődése nem áll összhangban a hagyományos, tantárgyakon alapuló megközelítéssel.
Ehelyett a világ megértése áll a gondolkodása középpontjában: a gyermek meg akarja érteni saját
helyét a családjában, a számára fontos felnőttek szerepeit és munkáját, valamint ide tartozik a
személyes identitás kialakítása, a szükségletek és kívánságok kifejezése, a sikeres interakciók és
barátkozás, a dolgok működése, az évszakok váltakozása és más, a gyermek környezetében
végbemenő jelentős változások.”136
A programbeli iránymutatások – elismerve, hogy a gyermek tanulását jobban előmozdítja
identitástudatának és kötődésének erősítése, valamint az, ha támogatást kap az őt körülvevő világ
megértésében – információt adhatnak arról, hogy a gyakorlati szakemberek hogyan alakíthatnak ki
olyan gazdag tanulási környezetet, amely sokrétű lehetőségeket nyújt a játékra, a felfedezésre és a
szociális interakciókra. A hatékony tanulási környezet kialakítása magában foglalja a tanulási
tapasztalatok diverzifikálását, valamint a megfogalmazást és a kifejezést lehetővé tevő sokféle
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szimbolikus nyelv használatát – mindkét aspektusról bebizonyosodott, hogy kulcsszerepet játszik a
korai gyermekkorban a kognitív folyamatok megfelelő fejlődésében.137
Emellett a gyermekek önbizalma fejlődik, és kötődésük is erősödik, ha azt tapasztalják, hogy
megnyilvánulásaikat értékesnek tekintik, és hogy nézeteik hatással vannak mindennapi életükre a
kisgyermekkori nevelés folyamatában, annak környezetében. Ezért minden kisgyermekkori szakmai
program elkészítésekor figyelembe kell venni annak fontosságát, hogy a gyermek megérthesse az őt
körülvevő világot, és a szakmai program tartalmában, annak végrehajtásában erre lehetőséget kell
biztosítani. A gyermekek tanulásának előmozdítását célzó nevelési kezdeményezések középpontjában
a játéknak kell állnia.138
A kutatások feltárták, hogy a gyermekeknél a tanulási folyamat nagyban függ a társadalmi
környezettől, a gyermekek és a felnőttek közötti stabil, bizalomra épülő interakciótól, valamint a
játékra és a szabad önkifejezésre szánható, szabadon és feltételek nélkül használható tértől és időtől.139
A nevelés és a gondozás kontextusában a játék a gyermek életének az a része, amelyben autonóm
döntéseket hozhat.
A játékkal történő tanulást lehetővé tevő szakmai programok általában arra ösztönzik a gyermeket,
hogy motiváltan, proaktívan és intenzíven vegyen részt a kommunikációban.140 A játék ébren tartja a
gyermek érdeklődését, és arra ösztönzi, hogy döntéseket hozzon, problémákat oldjon meg és fejlessze
önállóságát. A gyermek megtanul választani, és egyre nagyobb felelősséget vállal a tanulásért. Ennek
köszönhetően sikeresnek érezheti magát, kialakul az önbizalma, és életkorának megfelelően hozzájárul
a kisgyermekkori nevelési környezetben hozott döntésekhez és az ott folyó tevékenységekhez.141
Ennél is fontosabb, hogy amikor a gyermekek tanulási kezdeményezései mellett olyan felnőttek
állnak, akik képesek a fejlődési lehetőségeket megteremteni, akkor a játék a formális tanulást
megalapozó hatásos eszköz lesz. A kutatások szerint a játék segíti a kisgyermekkori nevelés hosszú
távú pozitív hatásaival összefüggésben lévő metakognitív képességek (például a verbális képességek
és a logikai érvelés) fejlődését, és a kiforrott szimbolikus játék hatással lehet bizonyos olvasási és
számolási készségek fejlődésére is.142 Mindezt azok a nemzetközi szakirodalmi áttekintések is
megerősítik, amelyek rámutatnak arra, hogy a gyermek fejlődési képessége hogyan optimalizálható
azokban a kontextusokban, ahol a tanulás a gyermek által kezdeményezett tevékenységek és a
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felnőttek által vezetett nevelési kezdeményezések közötti kölcsönös és kiegyenlített interakció révén
valósul meg.143
Összefoglalásként elmondható, hogy a különböző típusú kisgyermekkori intézmények szakmai
programjainak olyan koherens keretrendszeren kell alapulniuk, amely lehetővé teszi, hogy a tanulási
folyamat a születéstől kezdve (legalább) az iskolaköteles korig folyamatos legyen és előrehaladjon. Az
iskolába való lépés idejére különös figyelmet kell fordítani, az iskolaérettségről való döntést
együttműködésben kell meghozni, hogy érvényesülhessen a gyermekek érdeke, s a kisgyermekkori
nevelési szakemberek (kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok) szakmailag megalapozott véleménye
és a szülők meglátása is érvényesülhessen.144
A kisgyermekkori nevelés alapozza meg a gyermekek egész életen át tartó tanulását, kiegyensúlyozott
növekedését és fejlődését, valamint jólétét és egészségét. A kisgyermekkori nevelés rendszere
gondozást, nevelést és oktatást nyújt; a hatékony gyakorlat a gyermek növekedésére, fejlődésére és
tanulására vonatkozó ismeretekre épül. Ezek az ismeretek számos tudományterület, kutatás és
pedagógiai módszer tanulmányozásából származnak.
A szakmai program tartalmazza a gyermekek gondozásának és nevelésének, valamint kognitív,
szociális, érzelmi és testi fejlődésének fontosságát a kisgyermekkori nevelés különböző színterein. A
tanulás mellett olyan biztonságos környezetre is szükség van, amely a növekedés és a fejlődés lehető
legjobb feltételeit biztosítja. A gondozást és a nevelést megfelelően ötvöző szakmai program erősítheti
a gyermek önmagáról alkotott pozitív önképét és alapkészségeit, valamint előmozdíthatja
gondolkodásának fejlődését. A szakmai programnak segítenie kell a gyermekeket abban, hogy
tapasztalataikat megértsék, és hogy a játék segítségével a folyamat részeseivé váljanak, valamint
ösztönözze aktív részvételüket. A szakmai program nagyobb valószínűséggel felel meg a magasabb
elvárásoknak145 és segíti elő a gyermekek jó eredményeit, ha olyan pedagógiai megközelítésen alapul,
amelyben a gondozás, a nevelés és a szocializáció egységes egészet alkotnak.

Németország
Németországban a kisgyermeknevelés egyik különös erőssége, hogy a szociálpedagógiát három
elgondolás mentén alkalmazzák: Erziehung (szocializáció), Bildung (nevelés) és Betreung (gondozás).
Ezeket a koragyermekkorban igénybevehető szolgáltatások egymástól elválaszthatatlan jellemzőinek
tekintik. A nevelés e dimenziói tekintettel vannak arra, hogy a gyermek szükséglete az, hogy az őt
körülvevő világot felfedezze és megértse, ugyanakkor segítenek a gyermek kognitív, érzelmi, szociális
és gyakorlati tanulási szükségleteinek kielégítésében. A kisgyermekkori nevelés szocializációs
dimenziójának az a célja, hogy segítse a gyermeket eligazodni a társadalomban, megérteni annak
értékeit és megtalálni benne saját helyét. E dimenzió egyik fő célkitűzése a gyermekek társas
viselkedésének további fejlesztése. A gondozási dimenzió különös hangsúlyt fektet a gyermekek testi,
érzelmi és mentális jólétére. A szakemberekkel kialakított megbízható és őszinte kapcsolat a
gyermekek számára kulcsfontosságú a felfedezés, tanulás és a szocializáció szempontjából. E három
dimenzió egységes és átfogó megközelítésként jelenik meg abban a támogatásban, amelyet a
kisgyermekkori nevelés intézményeiben a gyermekeknek nyújtanak. E megközelítést szövetségi
törvény írja elő.
A szocializáció, nevelés és gondozás hármasa alkotja azoknak a kisgyermekkori nevelési szakmai
programoknak az alapját, amelyeket mind a tizenhat szövetségi államban elfogadtak. A szakmai
programokra vonatkozó közös megfontolásokat a 2004-es Common Framework for Early Education
in Childcare Centres (A gyermekgondozási központokban folytatott koragyermekkori nevelés közös
143
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keretrendszere) című dokumentum fogalmazza meg. E megfontolások magukban foglalják a tanulás
közös kialakítását célzó megközelítést, valamint a befogadást célzó pedagógiai elképzeléseket. Ez a
keretrendszer határozza meg a kisgyermekkori nevelés alapvető célkitűzéseit, a pedagógiai
iránymutatásokat és a tanulás legfontosabb területeit. Elkerüli a szűk, tudományterületekre alapuló
(iskolai) megközelítést azzal, hogy a tanulás tágabb területeit határozza meg, például: nyelv és
kommunikáció; tudományok; esztétikai nevelés és média; motorikus nevelés és egészség; természeti
és kulturális környezetek; értékek és vallásos nevelés. A keretrendszer és a szövetségi államok
kisgyermeknevelési szakmai programja a születéstől a tankötelezettségig terjedő időszakot fedik le,
valamint részben az azt követő időszakot is. A kisgyermeknevelési szakmai programok hatásainak
nyomon követése nem szisztematikus, azonban a különböző kisgyermeknevelési szakmai programok
kifejlesztésének hatására megélénkült a párbeszéd a kisgyermeknevelő intézményekben alkalmazott
tartalomról és pedagógiai gyakorlatról. E párbeszédek és észrevételek hatására a színvonal javult.

Szlovénia
1995-ben az oktatási rendszer jelentős reformon ment keresztül. E reform fő eszköze az Országos
Tantervtanács (National Curriculum Council) létrehozása volt. A Tanács feladata többek között az
Iskola Előtti Nevelési Program megtervezése és összeállítása (11 hónapos kortól 6 éves korig); az
alapfokú és a felső középfokú oktatás tanrendjeinek megtervezése és összeállítása; a felnőttoktatás
változtatásai; az oktatási rendszer egyes részeit vizsgáló bizottságok kinevezése stb. Az iskola előtti
neveléssel foglalkozó kinevezett bizottság – melynek tagjai egyetemi szakértők, különböző
intézmények, például az Országos Oktatási Intézet (National Education Institute) és az Oktatáskutatási
Intézet (Educational Research Institute) oktatási tanácsadói, valamint az óvodák képviselői voltak –
összeállítottak egy Iskola Előtti Nevelési Programtervezetet, amely tekintetbe vette az Országos
Tantervtanács alapelveit és módszertanát. Az iskola előtti nevelésben dolgozó valamennyi pedagógust
felkérték, hogy vegyen részt e szakmai programtervezet felülvizsgálatában. Ehhez kérdőíveket
készítettek, és olyan csoportokat szerveztek, ahol a résztvevők megvitathatták a szakmai
programtervezetet. A megbeszélések eredményét rögzítették, majd továbbították a szerzőknek. A
tantervi bizottság tagjai elemzést készítettek arról, hogy az iskola előtti nevelésben dolgozó
pedagógusok megjegyzéseit hogyan integrálták a tervezetbe. Az elemzést ezután megküldték azaz
iskola előtti nevelésben alkalmazott pedagógusok részére, azokkal a dokumentumokkal együtt,
amelyeket az Iskola Előtti Nevelési Program-tervezetben tett javaslatok végleges verziójával együtt
nyújtottak be. A nemzeti Iskola Előtti Nevelési Programot végül 1999-ben fogadta el az Általános
Oktatási Szakértői Bizottság (Council of Experts for General Education; a kormány által létrehozott
konzultációs testület).
A nemzeti Iskola Előtti Nevelési Program tartalmát két évvel később módosították; a változtatásokat
az Általános Oktatási Szakértői Bizottság (Council of Experts for General Education) fogadta el.
Intenzív továbbképzési program indult az iskola előtti nevelésben dolgozó pedagógusok számára; a
program keretében műhelyeket, konferenciákat és a pedagógusok részvételével tanuló csoportokat
szerveztek. Az új Iskola Előtti Nevelési Program végrehajtásáért az óvodák voltak felelősek; e
munkában az Országos Oktatási Intézet tanácsadói nyújtottak segítséget. Minden óvodának speciális
szakértői csoportot kellett kineveznie, amely a bevezetés és végrehajtás folyamatáért felelt. Az új
Iskola Előtti Nevelési Program végrehajtása egyben a változások nyomon követését és értékelését
célzó szisztematikus folyamat bevezetését is jelentette. A folyamatos nyomon követés jelenleg az
országos intézmények feladata.
A Iskola Előtti Nevelési Program, a reform sikeres bevezetésének alapja az átláthatóság volt, valamint
annak garantálása, hogy minden érdekelt fél részt vett/vesz a folyamatban. Így jöhettek létre olyan
koherens és következetes megoldások, amelyek biztosították a nyilvános párbeszédet és felkészítették
a kisgyermeknevelési szakembereket az új Iskola Előtti Nevelési Program bevezetésére.
Az országos Iskola Előtti Nevelési Program által alkalmazott megközelítés fejlesztésalapú. Ez
magában foglalja a magas szintű tervezést, valamint annak a tanulási folyamatnak a végrehajtását és
értékelését, amely szerint a gyermek egyedi személyiségjegyei és fejlődése fontosabbak, mint az előírt
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eredmények elérése. A nemzeti szintű szakmai program nyitott, rugalmasan kezelt dokumentum,
amely a különböző korcsoportok számára külön-külön meghatározott alapelveket, iránymutatásokat,
célkitűzéseket és tevékenységi területeket tartalmaz. E tevékenységek a következők: mozgás, nyelv,
természet, társadalom, művészetek és matematika. E területeken belül az etikára, egészségvédelemre,
biztonságra és nevelésre alapuló interdiszciplináris tanulás is megvalósul.146
6.– A szakmai program megköveteli a szakemberektől, hogy együttműködjenek a gyermekekkel,
egymással és a szülőkkel, valamint reflektáljanak saját tevékenységükre
Ez a megállapítás azt hangsúlyozza, hogy a kisgyermeknevelési szakmai program fontos szerepet
játszik a gyermekek átfogó fejlődésének előmozdításában azzal, hogy egy nyitott, kísérletezésre épülő,
ugyanakkor nevelési célú keretrendszert biztosít.147 Ez azt jelenti, hogy a szakmai programnak
lehetőséget kell adnia arra, hogy a gyakorlati szakemberek a gyermekek érdeklődési körét,
tapasztalatait és kérdéseit tekintetbe véve dolgozhassanak annak érdekében, hogy a gyermek – mint a
tanulási folyamat főszereplője – állhasson a szakmai program középpontjában. Ugyanakkor a szakmai
program meghatározhat területspecifikus tanulási tartalmakat is, mint például az olvasási és nyelvi,
valamint a számolási készségek fejlesztése, továbbá a szociális érettség, az érzelmi élet és a motorikus
képességek fejlesztése terén. A szakemberek legfontosabb feladata olyan nevelési és tanulási
stratégiák kifejlesztése, amelyek – a tudás közösen történő kialakításának érdekében – a gyermekek
érdeklődési körét és kezdeményezéseit összekötik e tanulási aspektusokkal. Más szóval, a
kisgyermeknevelőnek, pedagógusnak be kell lépnie a gyermekek világába, ahol az ő érdeklődési körük
és kérdéseik alapján kell kialakítania a közös ismeretanyagot.148 Tehát a szakmai programot – annak
érdekében, hogy hasson a gyermek tanulási és szocializációs tapasztalataira – részvételre épülő
folyamat során, a gyakorlaton alapuló kutatásra és pedagógiai kísérletezésre támaszkodva kell
összeállítani.149 A gyakorlat folyamatos megújítása a gyermekek tanulási szükségletei és képességei
alapján nemcsak a szakmai program sikeres végrehajtásához elengedhetetlen, hanem a gyermekek
intézményes kisgyermekkori nevelése folyamatában szerzett tanulási tapasztalatainak szempontjából is
kulcsfontosságú. Ehhez olyan felkészült, képzett, reflexióra hajlandó gyakorlati szakemberekre van
szükség, akik gyakorlatuk folyamatos fejlesztése érdekében együttműködnek a kollégáikkal, és gazdag
módszertani
eszköztárral
rendelkeznek
(pl.
többszempontú
megfigyelés,
tervezés,
önértékelés,dokumentációs rendszer, stb.).150 E megfontolások összhangban állnak azokkal a kutatási
eredményekkel, amelyek szerint a felkészülésre és tervezésre szánt idő (vagyis a munkaidőnek az a
része, amit a szakember nem a gyermekekkel együtt tölt), a közös munka (közös jelenlét) és a szakmai
fejlődési lehetőségek jelentős hatással vannak az intézményes kisgyermekkori nevelési folyamatok
színvonalára.151

146

The Development of Education. National Report. Published by the Ministry of Education, Science
and Sport, 2001.
147 Bennett, J. (2013): Early childhood curriculum for children from low-income and immigrant
backgrounds. A Transatlantic Forum on Inclusive Early Years második találkozóján benyújtott
dokumentum. New York, 2013. július 10–12.
148 Uo.
149 Pirard, F. (2011): From the curriculum framework to its dissemination: the accompaniment of
educational practices in care facilities for children under three years. European Early Childhood
Education Research Journal, 19. 2. sz., 255–268. o.
Bleach, J. (2013): Using action research to support quality early years practice, European Early
Childhood Education Research Journal, 21. 3. sz., 370–379. o.
150
Picchio, M., Giovannini, D., Mayer, S. és Musatti, T. (2012): Documentation and analysis of
children’s experience: An ongoing collegial activity for early childhood professionals. Early Years, 32.
2. sz., 159–170. o.
Molina, P., Marotta, M. és Bulgarelli, D. (2014): Observation-project: a professional tool for caregivers.
Two experiences in Italian day-care settings, European Early Childhood Education Research Journal,
DOI:10.1080/1350293X.2014.895559
151 Wertfein, M., Spies-Kofler, A. és Becker-Stoll, F. (2009): Quality curriculum for under-threes: the
impact of structural standards, Early Years: An International Research Journal, 29. 1. sz., 19–31. o.
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A CoRe tanulmány (2011)152 hangsúlyozza, hogy a gyakorlati szakemberek reflektív kompetenciáit a
kisgyermeknevelési rendszer minden szintjén támogatni kell. A kisgyermeknevelési intézmények
szintjén ehhez a következőkre van szükség:







a kollégák együttműködésén alapuló gyakorlatokhoz és közös munkához szükséges idő és tér;
a pedagógiai tudástár közös kialakítása a dokumentáció és a nevelési gyakorlatok közös
értékelése segítségével;
a folyamatos szakmai fejlődés gyakorlati szakemberek szükségleteihez igazított változatos
eszközeinek megalkotása (pedagógiai iránymutatás, coaching, lehetőség a társaktól való
tanulásra, házon belüli szakmai képzések, hálózatépítés más szolgálatokkal a bevált
gyakorlatok megosztása céljából stb.);
részvételre épülő akciókutatási projektek és szisztematikus együttműködés kialakítása helyi
szintű kutatási/képzési központokkal;
a szakpolitikák kialakításához szükséges kapacitás létrehozása és részvétel a helyi
szakpolitikai konzultációkban annak érdekében, hogy a helyi közösségben pontosabb
ismeretek alakuljanak ki a gyermekkorral kapcsolatban.153

A szakmai programnak – amellett, hogy lehetővé teszi, hogy a szakemberek reflektáljanak saját
munkájukra – a szülőkkel folytatott párbeszédet és együttműködést is elő kell mozdítania. A kutatások
azt mutatják, hogy a szülők bevonása és részvétele erősen hat a kisgyermeknevelés színvonalára,
különösen az olyan környezetekben, amelyekre szociokulturális sokszínűség jellemző.154 Ezért a
szakembereknek arra kell ösztönözniük a szülőket, hogy fejezzék ki véleményüket a mindennapi
nevelési gyakorlattal kapcsolatban, valamint a nevelési projektek kidolgozása és módosítása során
figyelembe kell venni a szülők szempontjait is.155 Ebben a tekintetben különösen fontos olyan
gyakorlatok kialakítása, amelyek szisztematikusan bevonják a szülőket a gyermek tanulási
tevékenységeibe. Ilyen gyakorlat például a gyermek kisgyermeknevelési intézményben szerzett
tapasztalatainak dokumentálása vagy a szülők bevonása olyan részvételen alapuló kutatási
projektekbe, amelyek során a felek jobban megismerik a gyermek fejlődését.156 E kezdeményezések –
annak köszönhetően, hogy a szakemberek önreflexióját kombinálják a szülők intézményi szintű
döntéshozatali eljárásokba való bevonásával – támogatják a szakmai program közös megalkotását,
egyben lehetővé teszik a hosszú távú sikeres végrehajtást garantáló ismeretanyag és nevelési gyakorlat
megosztását. A legfontosabb az, hogy ha a szülőket bevonják a szakmai programmal kapcsolatos
döntéshozatali eljárások folyamatába, azzal explicit módon nyilvánulnak meg a demokrácia és a
részvétel értékei, amelyek magukban hordozzák a kisgyermekkori nevelési rendszer társadalmi
funkciójának lényegét és a befogadáshoz szükséges feltételeket.
Összefoglalásként elmondható, hogy a kutatások szerint az önreflexiót gyakorló szakemberek,
valamint a szülők részvételén alapuló együttműködés – a kisgyermekkori nevelés folyamatában –,
olyan hosszú távú beruházás, amely dinamikus környezetet teremt, és amelyben a résztvevők
tanulhatnak egymástól.157 Ez lehetővé teszi azt, hogy egy adott helyzetben a közösen szerzett
Pugnaghi A. (2014): Valutare la relazione educativa nella scuola dell’infanzia: una ricerca in provincia
di Modena. [Evaluating the quality of educational relationship in pre-school. A research carried out in
Modena province] Orientamenti Pedagogici. Erickson, Trento.
152 Urban, M, Vandenbroeck, M., Peeters, J., Lazzari, A. és Van Laere, K. (2011): CoRe: Competence
Requirements in Early Childhood Education and Care. European Commission: DG Education and
Culture. Letöltés: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/core_en.pdf
153 Uo.
154 OECD (2013): Starting Strong III, 218. o.
155 Pirard, F. (2011): From the curriculum framework to its dissemination: the accompaniment of
educational practices in care facilities for children under three years. European Early Childhood
Education Research Journal, 19. 2. sz., 255–268. o.
156
Rinaldi, C. (2006): In dialogue with Reggio Emilia: Listening, researching and learning. Routledge,
London.
Whalley and Pen Green Centre Team (2007) Involving parents in their children’s learning. Sage,
London.
157 Rayna, S., Rubio, M.M. és Scheu, H. (2010): Parents-professionnels: la coéducation en questions.
Editions Érès, Toulouse.
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ismeretekre, tapasztalatokra támaszkodva, azok elemzésével, valamint a szakmai program nevelési
célkitűzéseinek kontextusa megértésével – a szakemberek megtalálják az adott kontextusban
legmegfelelőbb megoldást. Ennek köszönhetően a résztvevők nem csak a referenciaértékekben tudnak
gondolkodni. Így a szakmai programból nem lesz rögzített, a mozgásteret beszűkítő paradigma.158 A
gyakorlati szakemberek át is alakíthatják a szakmai programot, és a helyi szintű kisgyermekkori
nevelés színvonalának emelése érdekében felhasználhatják azt pedagógiai kísérletezésre,159 valamint a
gyakorlat folyamatos fejlesztésére is.
A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy több forrásból kapják meg azt a támogatást, amire szükségük
van. A pedagógusok és a kisgyermeknevelők mellett a gyermekek is profitálnak az egészségügyben, a
szociális ellátásban és az oktatásban dogozó szakemberek szaktudásából. A kisgyermeknevelési
szakmai programoknak tehát arra kell ösztönözniük a kisgyermeknevelési intézményekben dolgozó
gyakorlati szakembereket, hogy ágazatközi kapcsolatokban működjenek együtt a gyermekek átfogó
fejlődése és jóléte érdekében, valamint azért, hogy konkrét szükségleteikre megfelelően
reagálhassanak. A szakmai programokat olyan keretrendszerbe kell foglalni, amellyel
interdiszciplinárisan, gyermekközpontú megközelítéssel biztosítható a rugalmas együttműködés,
annak érdekében, hogy az intézmények reagáljanak a gyermekek egyéni szükségleteire. Az ágazatközi
együttműködésnek a gyermekek általános jóléte előmozdítása szempontjából van jelentősége, és a
koragyermekkori nevelést nyújtó intézmények nevelési programjainak fontos részét kell alkotnia.160
Több országban alkalmaznak hálózatépítő megközelítést. Ez olyan átfogó támogatást nyújt, amelyet
elsősorban a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok és a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében
tartanak különösen fontosnak.161
Írország
Az Aistear162 Írország nemzeti keretprogramja, amely a 0–6 éves korú gyermekek intézményes
nevelésében alkalmazható. Az Aistear (az ír nyelvű elnevezés jelentése „utazás”) a gyermekek
tanulásának és fejlődésének tágabb céljait határozza meg. A keretprogram – e célokra, valamint a
koragyermekkori tanulás tizenkét alapelvére építve – praktikus információval és meglátásokkal segíti a
gyakorlati szakembereket (és a szülőket) abban, hogy a gyermekeknek élményszerű, motiváló és
kihívást jelentő tapasztalatokat biztosítsanak, valamint előmozdítsák jobb eredményeiket.
Az Aistear in Action (Aistear a gyakorlatban) elnevezésű kezdeményezés163 abban támogatta az
Aisteart használó gyakorlati szakembereket, hogy olyan izgalmas, a gyermekeket bevonó szakmai
programokat állítsanak össze, amelyek a gyermekek érdeklődési körére és az őket körülvevő világról
feltett kérdéseikre épülnek. A kétéves időtartamú kezdeményezés során a gyakorlati szakemberektől, a
gyermekektől és a szülőktől is gyűjtöttek adatokat. A legfontosabb eredményeket tartalmazó, záró
jelentés a következő linken érhető el:

Jensen, A. S., Broström, S. és Hansen, O. H. (2010): Critical perspectives on Danish early
childhood education and care: between the technical and the political. Early Years, 30. 3. sz., 243–
254. o.
159 Pirard, F. (2011): From the curriculum framework to its dissemination: the accompaniment of
educational practices in care facilities for children under three years. European Early Childhood
Education Research Journal, 19. 2. sz., 255–268. o.
160 Learning for Well-being Consortium of Foundations in Europe: Learning for Well-being. A policy
priority for children and youth in Europe. 2012
161 Bennett, J. (2013): Early childhood curriculum for children from low-income and immigrant
backgrounds. A Transatlantic Forum on Inclusive Early Years második találkozóján benyújtott
dokumentum (New York, 2013. július 10–12.)
162 A Tantervi és Értékelési Országos Tanács (National Council for Curriculum and Assessment,
NCCA) jogszabály alapján létrehozott hivatal, amely az oktatási miniszternek ad tanácsot a
tantervekről és az értékelésről a koragyermekkori nevelés, valamint az általános iskolai és későbbi
oktatás kapcsán.
163 Az Aistear in Action kezdeményezés keretében együttműködött az NCCA és az Early Childhood
Ireland elnevezésű országos önkéntes gyermekgondozási egyesület, amelynek tagjai napközi ellátást
és iskola előtti nevelési szolgáltatásokat nyújtanak.
158

45

A minőségi keretrendszer alapelvei
http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Early_Childhood_and_Primary_Education/Early_
Childhood_Education/Aistear_Toolkit/AIA_Report.pdf.
Az Aistear in Action-kezdeményezés az alábbi változásokat azonosította, amelyek a helyi szakmai
program gyakorlatában a keretprogram bevezetésével következtek be:





gazdagabb, demokratikusabb, több kihívást tartogató, érdekesebb és játékon alapuló szakmai
program, amely a gyermekek sajátosságait, készségeit, hozzáállását, értékeit, tudását és ismereteit
fejleszti;
színvonalas interakciók a gyakorlati szakemberek és a gyermekek között;
nagyobb hangsúly a megfigyelésen, a dokumentáción és a szakmai párbeszéden;
autentikusabb partneri viszony a szülőkkel.

Az értékelés a nemzeti szakpolitika kialakítása vonatkozásában az alábbi következtetéseket vonta le:






az Aistear a változást és a színvonal javulását célozza: a kezdeményezés rámutatott arra, hogy
milyen sikerek érhetők el a szakmai programfejlesztésben akkor, ha a gyakorlati szakemberek
támogatást kapnak az Aistear alkalmazása terén;
az összetett mentorálási modell lehetővé teszi a szakmai program módosítását. A találkozók, a
képzések, a továbbképzési szemináriumok, valamint a helyszínen tett látogatások
kulcsfontosságúnak bizonyultak a gyakorlati szakemberek Aistearral végzett munkájának
támogatása és előmozdítása szempontjából;
fontos a koherens rendszer kialakítása. A kerettantervet és a külső ellenőrzési rendszert jobban
össze kell hangolni;
jellemzők a rendszerszintű kihívások. Az innovatív és az érdekelteket aktivizáló szakmai
programmal összefüggő munkában rendszerszintű kihívásként jelentkezett a tervezésre és a
kollégákkal folytatott közös munkára fordítható – nem a gyermekekkel töltött –, fizetett
munkaidő hiánya.

Görögország
2007–2008-ban Görögország új projektet vezetett be, amelynek célja az volt, hogy – a négyéves
gyermekek számára opcionális, az 5–6 éves gyermekek számára kötelező – iskola előtti nevelésből az
iskolai nevelésbe való átlépést segítse. A projektet az Education and Initial Vocational Training
(Oktatás és szakképzés) elnevezésű keretrendszer részeként valósították meg, az Európai Unió
(Európai Szociális Alap) és a nemzeti források általi társfinanszírozással. Az iskola előtti nevelésből
az iskolai oktatásba történő átlépés e keretrendszer értelmezésében olyan szakasz a kisgyermek
életében, amelyet intenzívebb és gyorsabb tanulást megkövetelő jelentős változások jellemeznek, és
olyan fejlődéssel kapcsolatos követelmények jelennek meg, amelyek tekintetében társadalmi
szabályozásra van szükség. A keretrendszer szerint az iskola előtti nevelésből az iskolába való átlépést
közösen kell formálni, és a kisgyermekek számára legelőnyösebb megoldások biztosításában
kulcsszerepe van a kommunikációnak és az összes érintett fél bevonásának.
A projekt legfőbb célkitűzései a következők voltak:



az egész napos óvodák színvonalának emelése pedagógiai hatékonyságuk, valamint az általános
iskolához való kapcsolódásuk további javításával;
az iskola előtti nevelésben dolgozó pedagógusok és az általános iskolai tanárok közötti megértés
és hatékonyabb kommunikáció fejlesztése az óvodai és iskolai pedagógiai megközelítések terén.

A projektben Görögország-szerte 487 óvoda vett részt, valamint az iskola előtti neveléssel foglalkozó
tanácsadóként működő felügyelőcsoportok is közreműködtek benne. A projekt végrehajtása során az
iskola előtti neveléssel foglalkozó tanácsadók ösztönözték az óvoda, a kisgyermekek, a szülők, az
iskola előtti nevelésben dolgozó pedagógusok, valamint az általános iskolai tanárok együttműködésére
alapuló tevékenységeket.
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Az iskola előtti nevelésben dolgozó pedagógusok az iskola előtti neveléssel foglalkozó tanácsadók
támogatásával speciális, a gyermekek szükségleteire fókuszáló, az átmenetet segítő tevékenységeket
szerveztek. A cél az volt, hogy a gyermekek szorongása csökkenjen, és jobban meg tudjanak birkózni
a változással. A tevékenységek során a résztvevők:







beszélgettek a gyermekekkel az általános iskolába való átlépésről, és megkérdezték tőlük, hogyan
képzelik azt el. A gyermekek arról is beszámoltak, hogy mit gondolnak az általános iskoláról (pl.
„Az egy nagy épület”, „Sok tanár és tanterem van benne”, „A gyerekek nem játszanak, csak
olvasnak és írnak”, „Van ott egy iskolaigazgató”, „Az iskolában van étkező”, stb.);
az óvodába iskolai tanulókat hívtak meg, akik a kisgyermekekkel az általános iskolai tananyagról
beszélgettek;
ellátogattak az általános iskolába, hogy megismerjék a környezetet és a tananyagot;
találkozókat szerveztek a szülők számára, ahol megvitatták a szülők szerepeit és elvárásait, hogy
mit jelent ez az átlépés a gyermekek számára, és hogyan biztosítható a zökkenőmentes óvodaiskola átmenet;
tájékoztatták az általános iskolai tanárokat az óvodás gyermekek portfólióiról.

Fontos volt, hogy az óvodai és iskolai pedagógusok meghallgassák a gyermekek véleményét és
aggodalmait, és hogy bevonják a gyermekeket, a családokat és az összes dolgozót azoknak az
élményeknek a közös megtervezésébe, amelyekkel segíthetik majd a gyermekeket a kritikus
időszakban. A projekt értékelését az oktatási minisztérium szervezte meg. Az értékelés magában
foglalta a pedagógusok, a szülők, a gyermekek, az iskola előtti neveléssel foglalkozó tanácsadók és
általános iskolai igazgatók véleményének összegyűjtését. Az értékelés azt mutatta, hogy a projekt:






előmozdította az egész napos óvodák nevelési és pedagógiai hatékonyságának javítását;
segítette a kisgyermekeket abban, hogy pozitívan viszonyuljanak az iskola világához;
elősegítette a gyermekek szocializációját;
a végzett tevékenységeknek köszönhetően erősödött a gyermekek érdeklődése az iskola iránt;
az eredményekről a résztvevők pozitívan nyilatkoztak, és nagy többségük azt akarta, hogy a
projekt folytatódjon.

4.5 Nyomon követés és értékelés – a bizonyítékok összefoglalása
A nyomonkövetési és értékelési folyamatok a kisgyermekkori nevelési rendszerekben a színvonal
emelésének fontos elemei. A kisgyermekkori nevelés erősségeire és hiányosságaira rámutatva
katalizátorként működhetnek, és kiválthatják azokat a változásokat, amelyek segítik az érdekelteket és
a szakpolitikai döntéshozókat abban, hogy a gyermekek szükségleteire reagáló kezdeményezéseket
tegyenek. A kutatók és a szakpolitikai döntéshozók egyetértenek abban, hogy az adatgyűjtés, a kutatás
és a folyamatos értékelés szisztematikus összekötésével e folyamatok hatásosan előmozdíthatják a
kisgyermekkori nevelés folyamatos fejlesztését, biztosítva ezzel a gyermekek fejlődésének
támogatását is.164 Az OECD által a kisgyermekkori nevelés színvonalának nyomon követésével
kapcsolatosan végzett szakirodalmi áttekintés165 megjegyzi, hogy az egyes országokban a minőség
nyomon követése és értékelése céljából alkalmazott eljárások a kisgyermekkori nevelés négy
dimenzióját érinthetik:
1. a szolgáltatás minősége: főként az elszámoltathatóság céljából olyan eljárásokkal, amelyek
elsősorban a szabályozásnak és az előírásoknak való megfelelőséget követik nyomon (pl.
ellenőrzésekkel vagy felmérésekkel);

OECD (2012): Quality toolbox: executive summary. Letöltés:
www.oecd.org/edu/school/startingstrongiii-aqualitytoolboxforearlychildhoodeducationandcare.htm#1
165 Taguma, M. és Litjens, I. (2013): Literature Review on Monitoring Quality in Early Childhood
Education and Care (ECEC). OECD Network on Early Childhood Education and Care: Directorate for
Education and Skills.
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2. a szakemberek felkészültségének színvonala: jobbára elszámoltathatósági célból, gyakorlatuk
és készségeik fejlesztése érdekében (pl. megfigyeléssel, szakértői értékeléssel és
önértékeléssel);
3. a szakmai program végrehajtása: főleg a szakmai program hasznosságának felmérésére, a
változtatások és a kiigazítások szükségességének elemzésére, valamint a szakemberek
szükségleteinek meghatározására a szakmai fejlődés terén;
4. a gyermek fejlődése és annak hosszú távú eredményei: a formatív és a szummatív értékelésre
egyaránt vonatkozik (az utóbbit ritkán használják, mivel a formális teszteket ebben a
korcsoportban nem tekintik megfelelőnek). A kisgyermekkori nevelés folyamatában
gyakrabban használt, informális keretek között történő formatív értékelés a gyermekek
fejlődését és előrehaladását vizsgálja, és számot ad a gyermek tanulási és szocializációs
fejlődésének tapasztalatairól (megfigyelések, dokumentáció, portfóliók vagy narratív
beszámolók formájában).
Jóllehet a kutatási szakirodalom alátámasztja, hogy a nyomonkövetési és értékelési gyakorlatok
kulcsfontosságú szerepet játszanak a színvonalas kisgyermekkori nevelésben, a nyomon követés és
értékelés önmagukban még nem pozitív hatásúak.166
A kutatás azt mutatja, hogy a nyomonkövetési és értékelési eljárásokat és eszközöket a konkrét célokat
szem előtt tartva kell kidolgozni, pl.:






elszámoltathatóság a közpénzek elköltésének ellenőrzése kapcsán;
fejlesztési célok: a kisgyermekkori nevelési rendszerek hiányosságainak és erősségeinek
feltárása, valamint az érdekelt felekkel folytatott konzultáció során megfelelő stratégiák
kidolgozása ezek kezelésére;
a szakemberek tanulási szükségleteinek feltárása: annak érdekében, hogy a szakmai
továbbképzés fejlesztése a helyi közösségekben élő gyermekek és családok szükségleteinek
figyelembevételével történjen meg;
a szakpolitikai döntéshozók támogatása: információk biztosítása a tisztviselőknek, amelyek
segítségével informált döntést hozhatnak, és a beavatkozásokat az adott helyzetre megfelelően
reagálva és hatékonyan módosíthatják vagy irányíthatják más célra;
a közvélemény tájékoztatása: a nyomonkövetési és értékelési eljárások például használhatók a
szülők és az érintettek szakpolitikák iránti tudatosságának növelésére.

A kutatások alapján kialakult az a konszenzus, hogy fontos bevonni a családokat, a gyakorlati
szakembereket és a többi érdekelt felet a nyomon követésbe és az értékelésbe. Ha az érintett feleket
bevonják a szolgáltatás, a szakemberek vagy akár a program/tanterv végrehajtása minőségének
nyomon követésébe, azzal elősegíthető az intenzívebb szülői részvétel,167 és kialakulhat az
elkötelezettség. Ez előmozdíthatja a kisgyermekkori nevelés színvonalának javítását, valamint a helyi
szükségletekre megfelelően reagáló szakpolitikák és gyakorlat kidolgozását eredményezheti. A
minőséget értékelő és nyomon követő eljárásokat tehát részvételre és konzultációra épülő folyamat
során kell megalkotni,168 mivel különböző nézőpontok léteznek azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a
színvonalas szolgáltatásnyújtás, illetve hogyan érhető el javulás.169 Ennek kapcsán Sheridan (2009)170
kijelenti, hogy a kisgyermekkori nevelés minőségét egy bizonyos „fenntartható dinamizmuson” belül
kell értelmezni, amely túlmutat az objektivitás és szubjektivitás hagyományos dichotómiáján. Ez azt
jelenti, hogy a kisgyermekkori nevelés minőségének értékelésére és fejlesztésére alkalmazott
166
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eljárásoknak „dinamikusnak, kulturálisnak és kontextusra érzékenynek”171 kell lennie ahhoz, hogy
lehetővé tegyék többféle nézőpont megvitatását a résztvevők között.
A kutatások arra is rámutatnak, hogy a szakmai fejlődéshez kapcsolódó folyamatos értékelés jótékony
hatással lehet a gyakorlati szakemberek munkájára és a gyermekek eredményeire.172 Ezzel
kapcsolatban több tanulmány is azt mutatja, hogy a szakemberek önmagára irányuló értékelése a
szakmai fejlődés hatékony eszköze lehet, mivel előmozdítja a gyakorlati szakemberek reflexióját és a
kollegiális együttműködést.173 A kutatási eredmények azt is mutatják, hogy a szakmai programok
nyomon követését célzó kezdeményezések különösen akkor érnek el pozitív hatást, ha a szakemberek
képzésével vagy coaching-támogatással kapcsolódnak össze. A kutatások azonban arra is rámutatnak,
hogy ha a nyomonkövetési és értékelési eljárásokat olyan vezetői elszámoltathatósági
keretrendszerben alkalmazzák, amely figyelmen kívül hagyja a gyakorlati szakemberek szempontjait,
akkor ezek az eljárások akár kedvezőtlen hatással is lehetnek a kisgyermekkori szolgáltatásokon belül
nyújtott nevelésre és gondozásra.174
A gyermekek fejlődésének nyomon követése kapcsán az OECD szakirodalmi áttekintése egyértelműen
arra mutat rá, hogy a gyermek eredményeinek formális értékelése – amelynek célja az iskolaérettség
meghatározása (és az iskolába való átlépés elhalasztása vagy megtagadása) – negatív hatással van a
gyermek kognitív, valamint szociális és érzelmi fejlődésére.175 A szakirodalom arra is rámutat, hogy a
nem formális nyomonkövetési eljárások – például a folyamatos megfigyelés, a gyermek tanulási és
szocializációs tapasztalatainak dokumentálása, valamint a gyermek kompetenciájának szöveges
értékelése (pl. portfóliók) – pozitív hatással lehetnek a gyermek eredményeire. E gyakorlatok
elmélyítik a gyakorlati szakemberek ismereteit a kisgyermekkori nevelési intézményekben végbemenő
mindennapi tanulási folyamatokról.
A nyomon követés és az értékelés lehetővé teszi a kisgyermekkori nevelés magas színvonalának
elismerését. A gyakorlatra való reflektálás a kisgyermekkori nevelési intézményekben dolgozó
szakemberek számára szakmai követelmény, ezért a szakembereknek nem úgy kell tekinteniük, mint
kívülről rájuk kényszerített követelményt, vagy mint egy projekt vagy program opcionális kiegészítő
elemét. A minőségi keretrendszer alapelveire vonatkozó jelen javaslatban a nyomon követés és az
értékelés a folyamatos párbeszéd, valamint a fejlődésre és az előrehaladásra való reflektálás
folyamatának a része. Általában elmondható, hogy a nyomon követés az értékelés szerves része. Az
értékelés során a korábbi nyomonkövetési folyamatok segítségével megérthető, hogy az értékelés
középpontjában álló jelenség hogyan alakult és miként váltott ki változást. Mivel a kisgyermekkori
nevelési intézményekben a nyomon követés és az értékelés a gyermekek és családjaik életével és
tapasztalataival kapcsolatos, ezért etikai alapelvek szerint – például az átláthatóságot és a hasznosságot
szem előtt tartva –, gyermekközpontú megközelítéssel, valamint az egyenlőség, az igazságosság, a
nemek közötti egyenlőség és a sokszínűség mint közös értékek tiszteletben tartása mellett kell végezni.

Megállapítások és bizonyítékok
7. – A nyomon követés és értékelés adja helyi, regionális és/vagy nemzeti szinten azokat az
információkat, amelyek előmozdítják a szakpolitikák és a gyakorlat folyamatos fejlesztését
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A minőséget javító szakpolitikák értékelése érdekében hozzáférhetőnek kell lenni az információknak
arról, hogy mi bizonyul hatékonynak, mely kontextusban és kinek a számára. Így a kisgyermekkori
nevelési intézményrendszerek szisztematikus nyomon követésével és értékelésével olyan, a
szakpolitika szempontjából releváns információk nyerhetők, amelyek a döntéshozás folyamatát helyi,
regionális és nemzeti szinten támogatják. Ennek előfeltétele a különböző szinteken alkalmazott
nyomonkövetési gyakorlatok összehangolása.176 Ebben az értelemben az egységes kisgyermekkori
nevelési rendszerek hatékonyabbak a szolgáltatások megszervezése és a minőségbiztosítás terén, míg
az osztott rendszerek általában rontják a kisgyermekkori nevelés színvonalát, mivel az adminisztratív
felelősség fragmentáltsága miatt az irányítási folyamatok összetettebbek.177
A nyomonkövetési és értékelési rendszereket az érintett felekkel folytatott folyamatos konzultáció
révén kell kialakítani, amelynek során az érintettek tisztában vannak a színvonalas kisgyermekkori
nevelés biztosításában betöltött felelősségükkel. Ebben a keretrendszerben a kisgyermekkori nevelési
intézmény értékelése és nyomon követése olyan kétirányú folyamat során valósul meg, amely ötvözi a
felülről lefelé és az alulról felfelé történő kezdeményezéseket – ez segít biztosítani a színvonal
javulását és a hosszú távon fenntartható innovációt. Ebben a kontextusban a különböző irányítási
szinteken végbemenő nyomonkövetési és értékelési folyamatok igen különböző eljárásokat
foglalhatnak magukban.
A Working for Inclusion projekt178 kutatási eredményei rávilágítanak, hogy a kisgyermekkori nevelési
rendszerek megfelelő minőségellenőrzését és -javítását hátráltathatja a statisztikai adatok hiánya,
valamint az, hogy ezek az EU tagállamain belül és azok között is eltérő mértékben állnak
rendelkezésre. A színvonalas és méltányos kisgyermekkori nevelési rendszerek kiépítése
szempontjából kulcsfontosságú kérdések kezeléséhez rendszerszintű és megbízható adatgyűjtésre van
szükség. E kérdések a következők:




hozzáférhetőség: milyen csoportok, hogyan szerepelnek a kisgyermekkori nevelésben, , és ha
tapasztalható változás, akkor az miben áll;
munkaerő: a munkaerő szociális és demográfiai profilja, képzettsége (alapképzés és
továbbképzés) és végzettsége, fizetés, munkaidő és munkakörülmények, munkaerő-felvétel és
-megtartás;
a teljes kisgyermekkori nevelési szakasz finanszírozása: kiadások (magán- és közkiadások
egyaránt). Ezzel lehetővé válik annak felmérése, hogy a kisgyermekkori nevelésre fordított
összeg a bruttó hazai termék (GDP) mekkora része, valamint hogy a teljes költség
finanszírozása milyen forrásokból történik (pl. a kiadásokra fordítható összeg mekkora része
érkezik a kormánytól, a szülőktől, a munkáltatóktól vagy más felektől; az egyes csoportokba
tartozó családok háztartásuk bevételének mekkora részét fordítják erre a célra).

A nyomon követés és az értékelés a kisgyermekkori nevelés számos aspektusát képes lefedni. A
fejlesztés szempontjából fontos annak garantálása, hogy a tevékenységek összefüggjenek a
szolgáltatás színvonalával. A kisgyermeknevelési intézmények teljesítményének ellenőrzése fontos, de
nem egyenlő a rendszerszinten vagy a szolgáltatói szinten megvalósuló fejlődésre való fókuszálással.
E tekintetben a nyomon követés és az értékelés könnyen fókuszálható strukturális kérdésekre, pl. arra,
hogy betartják-e az akkreditációra és az ismételt akkreditációra vonatkozó szabályokat, a fenntartókra
vonatkozó szabályozást, valamint az ellenőrzésre vonatkozó azon előírásokat, amelyek során
meghatározzák, hogy mely fenntartók jogosultak állami/helyi/országos finanszírozásra. A minőség
nyomon követése a kisgyermekkori nevelés folyamataira és hosszú távú eredményeire is fókuszál. Ide
kapcsolódó kérdés például az, hogy a szakmai program, valamint a szakemberek és a gyermekek
közötti viszony lehetővé teszi-e a gyermekek fejlődését. A releváns, időszerű és pontos adatok és
Taguma, M. és Litjens, I. (2013): Literature Review on Monitoring Quality in Early Childhood
Education and Care (ECEC). OECD Network on Early Childhood Education and Care: Directorate for
Education and Skills.
177 PPMI. (kiadás alatt) Study on the effective use of early childhood education and care (ECEC) in
preventing early school leaving (ESL). European Commission: DG Education and Culture.
178 Bennett, J. és Moss, P. (2011). Working for inclusion: how early childhood education and care and
its workforce can help Europe’s youngest citizens. Letöltés: http://www.childreninscotland.org.uk/wfi/
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információk elérhetősége segítheti a kisgyermekkori nevelési intézmények vezetőit a szakmai
program, a nevelőmunka színvonalának hatékony fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalában.

Hollandia
Hollandiában a tanfelügyelet (Education Inspectorate) értékeli a koragyermekkori nevelési programok
minőségét. A felügyelet értékeli a szakmai programot, a pedagógiai környezetet, a nevelést mint
szolgáltatást, a munkatársak, valamint a gyermekek közötti interakciókat, a szülők bevonását, illetve a
kisgyermekkori nevelési intézmény szintjén nyújtott gondozás színvonalát (ez a 2,5–4 éves, valamint a
4–6 éves gyermekekre – részben az iskola előtti nevelésben, részben az iskolai nevelésben részt vevő
gyermekekre – vonatkozik). Értékelik továbbá a helyi hatóságok a kisgyermekkori nevelési
intézményekkel kapcsolatos feladatait, például az iskola előtti nevelést biztosító intézmény és az
általános iskola tevékenységének koordinációját. Az ellenőrzés szempontjait külön-külön, 1-től 4-ig
terjedő skálán értékelik. Ez a módszer további betekintést nyújt az egyes kisgyermekkori nevelési
intézmények és az egyes helyi hatóságok működésének erősségeibe, valamint megmutatja a
fejlesztésre szoruló területeket.
A kisgyermekkori nevelési intézmény, valamint a helyi hatóság által készített ellenőrzési jelentéseket
egyaránt közzéteszik, egyben a kisgyermekkori nevelési intézmények, továbbá a helyi hatóságok
minőségi fejlesztésére használják fel. A települések például – a nemzeti kormánnyal egyetértésben –
az ellenőrzési jelentések felhasználásával azonosítják azokat a területeket, ahol a fejlesztésekre a
legnagyobb szükség van, illetve megállapítják, történt-e előrehaladás.
A belső értékelés és nyomon követés a kisgyermekkori nevelési intézmények színvonalbeli
javításának fontos aspektusa. Például videokamerás rendszerek (amelyek a 0–12 éves gyermekeknek
nyújtott szolgáltatást fedik le, beleértve a 0–4 éves gyermekeknek nyújtott napközbeni ellátást és az
iskolán kívüli ellátást is) segítenek a pedagógusok és a gyermekek közötti interakciók értékelésében és
fejlesztésében. A kisgyermekkori nevelési intézmény szakmai közössége elemzi és megvitatja a
gyermekekkel folytatott interakciókról készült videofelvételeket. E megközelítés értékelése arra mutat
rá, hogy a megbeszélések pozitív eredményeket hoznak a pedagógusok interaktív képességei és
pedagógiai érzékenysége szempontjából.

A siker alapja mindkét esetben az, hogy a szakemberek reflektálnak az adatok nyomon követésére és
értékelésére, majd e reflexiók következtetéseit a kisgyermekkori nevelés színvonalát fejlesztő
megközelítések formájában ültetik át a gyakorlatba.

Dánia
2007 óta a Dán Értékelési Intézet (Danish Evaluation Institute, EVA) követi nyomon azokat a
publikált kutatásokat, amelyek a skandináv országokban koragyermekkori gondozásban részesülő 0–6
éves gyermekeket vizsgálják.179 A Norvégiában, Svédországban és Dániában publikált kutatásokat
képzett kutatói csoport rögzíti és értékeli. A színvonalas kutatások hozzáférhetők a Koragyermekkori
Nevelés és Oktatás Skandináv Adatbázisában (Nordic Base of Early Childhood Education and Care,
nb-ecec.org). Az adatbázist évente frissítik. Célcsoportjait a pedagógusok, a gyermekek, a kutatók, az
oktatási vezetők és a szakpolitikusok alkotják.

Az évek során a nyomon követés finanszírozása a Norvég Oktatási és Képzési Igazgatóság
(Norwegian Directorate for Education and Training), a Svéd Országos Oktatási Ügynökség (Swedish
National Agency for Education) és a Dán Oktatási Kutatási Információs Központ (Danish
Clearinghouse for Educational Research) együttműködésével történt. Az utóbbi intézmény felelős a
kutatások feltérképezéséért és áttekintéséért.
179
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A kutatási adatbázis alapján a Dán Értékelési Intézet minden évben publikál egy kiadványt a
koragyermekkori nevelésben dolgozó szakemberek számára. A Bakspejlet180 című szaklap célja, hogy
tájékoztassa a szakembereket az őket érintő legfrissebb ismeretekről, és arra ösztönözze őket, hogy
ezeket beépítsék mindennapi gyakorlatukba.181 A kiadvány rövid, olvasmányos cikkekben közli a
kutatási eredményeket, valamint arról is tájékoztatja az olvasót, hogy egyes szakemberek hogyan
használták fel ezeket az információkat a gyermekekkel végzett munkájuk során. Arról is beszámol,
hogy a kutatások során szerzett ismeretek hogyan alkalmazhatók a mindennapi használatban.
A kvalitatív tanulmányok, amelyek a szakemberek véleményét vizsgálták e rövid cikkekről, azt
mutatják, hogy igen elégedettek azzal a módszerrel, amellyel e kutatási kiadvány a legújabb
ismeretekről számol be. A szakemberek különösen hasznosnak találják azokat az ötleteket, amelyek a
szakmai megbeszélések során a kutatási témákról folytatott párbeszédet hivatottak támogatni, mivel
ezek segítenek az elméletibb jellegű megbeszélések kutatási kontextusának, és a kiindulási pontként
szolgáló tényeknek a megállapításában.
A kiadvány sikere annak tudható be, hogy a tudásanyagról és a kutatásról szóló információkat
olvasmányos cikkek formájában közli, amelyek elismerik a kisgyermekkori nevelésnek a gyermekekre
gyakorolt pedagógiai hatását. A kiadvány a pedagógusok és a helyi önkormányzatoknál dolgozó
szakemberek tájékoztatását egyaránt segíti, ami egyben sikerének is egyik legfőbb oka.

8. – A gyermek érdekét szolgáló nyomon követés és értékelés
A
színvonalas
kisgyermekkori
nevelés
kialakításához
elengedhetetlen,
hogy
a
nyomonkövetési és értékelési folyamatok olyan egyértelműen meghatározott etikai irányelvek szerint
működjenek, amelyek garantálják az összes érdekelt fél – ideértve a gyermekeket, a családokat és a
szakembereket is – jogainak tiszteletben tartását és védelmét. A kisgyermekkori nevelés színvonalának
fejlesztésében érdekelt összes fél számára lehetőséget kell adni arra, hogy a nyomonkövetési és
értékelési megoldásokhoz hozzájárulhasson, valamint hogy profitálhasson belőlük. Így a
nyomonkövetési és értékelési folyamatoknak az összes érdekelt aktív részvételét és együttműködését
kell segítenie, nem pedig a szolgáltatási teljesítményt kell mérnie egyfajta versengő környezetben. A
kutatás azt mutatja, hogy egy-egy kisgyermeknevelési intézmény értékelési eredményeinek terjesztése
és közzététele nem csupán szakpolitikai és etikai aggályokat vet fel, hanem számos kedvezőtlen hatása
is lehet. A Hollandiában, Franciaországban és Angliában végzett kutatások rámutatnak, hogy a
teljesítményre vonatkozó adatok nemigen segítik a szülőket abban, hogy megalapozott döntéseket
hozzanak,182 míg a nemkívánatos hatások akár a társadalmi rétegződést is magukban foglalhatják.
Valószínűsíthető, hogy a középosztálybeli szülők használnák fel leginkább a közzétett adatokat, és az
ő esetükben lenne tapasztalható a legnagyobb mobilitás. Az is valószínű, hogy ők igénylik a leginkább
a nyomon követést az iskolákban.183 A teljesítményre vonatkozó adatok közzétételét tehát
körültekintően kell kezelni.
A kutatások rámutatnak, hogy ha az érintett feleket bevonják a nyomonkövetési és értékelési
folyamatokba, az hosszú távon fenntarthatóvá teheti a pedagógiai gyakorlatok innovációját és
színvonaluk javulását. E tekintetben az érintettek véleménye megmutathatja, hogy szükség van-e
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http://www.eva.dk/dagtilbud/bakspejlet
A dán szaklap mintájára 2014-ben Norvégia is közzétett egy hasonló kiadványt, VETUVA („Tudjae?”) címen.
182 de Wolf, I. F. és Janssens F. J. G. (2007): Effects and side effects of inspections and accountability
in education: an overview of empirical studies. Oxford Review of Education, 33. 3. sz., 379–396. o.
183 Karsten, S., Visscher, A. és De Jong, T. (2001): Another Side to the Coin: the unintended effects of
the publication of school performance data in England and France. Comparative Education, 37. 2. sz.,
231–242. o.
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fejlesztésre, valamint pontosabb betekintést nyújthat abba, hogy a társadalom és a szülők mit várnak a
kisgyermekkori neveléstől.184
Ez azt jelenti, hogy a nyomonkövetési és értékelési folyamatokban részt vevő összes félnek – beleértve
a helyi önkormányzati tisztviselőket, a kutatókat, a gyakorlati szakembereket és a családokat – aktívan
részt kell vennie a célkitűzések megfogalmazásában, valamint az információgyűjtés és -terjesztés
módszereinek kialakításában. Ez a megközelítés arra ösztönzi a szülőket és a szakembereket, hogy
hangot adjanak véleményüknek (amelyet a kisgyermekkori nevelésben alkalmazott gyakorlatok és
szakpolitikák minősége szempontjából érdemi hozzájárulásnak tekintenek), és hogy a nyomonkövetési
és értékelési folyamatok eredményei alapján megfogalmazzák elgondolásaikat a szakpolitikákra
vonatkozóan.185 Ebből a szempontból különös jelentőségűeka nyomon követés eszközei és a
részvételen alapuló értékelési eljárások, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermekek is hallathassák
hangjukat, és beszámolhassanak a kisgyermekkori nevelési intézményben szerzett tanulási és
szocializációs élményeikről. A gyermekközpontú, részvételre alapuló akciókutatási módszertanok,186
valamint a dokumentációs és narratív gyakorlatok fontos betekintést adhatnak abba, hogy milyen a
gyermekek mindennapi élete a kisgyermekkori nevelési intézményekben.187 Mindezek hatékony
eszközök lehetnek, amelyek segítségével a gyermekek szempontjai a kisgyermekkori nevelés
színvonala fejlesztésének középpontjába emelhetők.
Minden tagállamban létezik olyan rendszer, amellyel nyomon követhető a kisgyermekkori nevelési
intézmény színvonala, ám e célra kevés referencia- és célérték van használatban. A nyomon követés
magában foglalja az akkreditációs szabályoknak való megfelelés ellenőrzését, az önértékelés
szükségességét, valamint a kötelező részvételt a külső ellenőrzési folyamatokban. Jóllehet sokféle
megközelítést alkalmaznak a színvonal nyomon követésére, kulcsfontosságú, hogy a folyamat
középpontjában a gyermek érdekei álljanak. A kisgyermeknevelési intézményrendszer hosszú távú
eredményei, valamint az egyes kisgyermekkori nevelési intézmények teljesítménye mérésének minden
egyes gyermek javát kell szolgálnia. Az egyes intézményekre, önkormányzati megoldásokra, mi több,
az egész rendszer teljesítményére vonatkozó megállapításoknak és beszámolóknak is a személyes
adatok védelme mellett kell készülniük. A kisgyermekkori nevelési intézmény hatékonyságának
mérése és az arra vonatkozó beszámolók kapcsán megállapítások tehetők a szakmai programról, a
vezetésről, a szakemberek és a gyermekek közötti viszonyokról, a pedagógiai munkáról, a szülők és az
érintettek bevonásáról stb., továbbá tájékoztatás is adható mindezekről.

Olaszország
Az olasz Országos Kutatási Tanács (National Research Council) dolgozta ki azt a részvételen alapuló
értékelési rendszert, amelynek célja a színvonal mérése. A rendszert több regionális és helyi hatóság is
alkalmazza. Ebben a rendszerben az irányító szervek mindkét fő feladata – a kisgyermekkori nevelési
intézmény minőségellenőrzése és e minőség javításának előmozdítása – megjelenik az átfogó
értékelési folyamatban. A folyamat része olyan dokumentáció készítése és elemzése is, amely
beszámol a gyermekek és a szülők adott kisgyermekkori nevelési intézményben szerzett mindennapi
tapasztalatairól. Az értékelési folyamatban minden érintett fél részt vesz: a kisgyermekkori nevelési
intézmény színvonalát a szakemberek, a szülők és a vezetők szempontjából vitatják meg. E
megbeszélések célja annak megállapítása, hogy a gyermekek és a szülők tapasztalatai összhangban
állnak-e a kisgyermekkori szolgáltatás jogszabályban meghatározott nevelési céljaival és
Taguma, M. és Litjens, I. (2013): Literature Review on Monitoring Quality in Early Childhood
Education and Care (ECEC). OECD Network on Early Childhood Education and Care: Directorate for
Education and Skills.
185 McKinnon, E. (2014): Using Evidence for Advocacy and Resistance in Early Years Education.
Routledge, London.
186 Einarsdóttir, J. (2007): Research with children: Methodological and ethical challenges. European
early childhood education research journal, 15. 2. sz., 197–211. o.
187 Picchio, M., Di Giandomenico, I., Musatti, T. (2014): The use of documentation in a participatory
system of evaluation. Early Years, 34. 2. sz., 133–145. o.
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célkitűzéseivel. A teljes értékelési folyamat részletes adatait az ún. szolgáltatási dokumentáció
tartalmazza.
Ezt a rendszert az alábbi helyszíneken használták: Umbria régióban (1999–2001) a gyermekek és
szülők részére létrehozott intézményekben (nyolc kisgyermekkori nevelési intézményben); Róma
városban (2004–2009) minden támogatott szolgáltatás esetében (127 intézményben); Pistoia városban
(2006–2009) a város által nyújtott szolgáltatás esetében (10 intézményben); Párma városban (2010–
2014) a város által nyújtott ellátás esetében (10 intézményben). Az eljárásokat úgy alakították ki, hogy
megfeleljenek a kisgyermekkori nevelés és helyi intézményei szükségleteinek.
Minden esetben azt találták, hogy az értékelési rendszer hasznos a kisgyermekkori nevelési intézmény
irányítása szempontjából. A rendszer lehetővé tette, hogy a helyi hatóságok ellenőrizzék, hogy az
egyes kisgyermekkori nevelési feladatellátások megfelelnek-e a strukturális követelményeknek,
feltárják a feladatellátás színvonalának hiányosságait és erősségeit, valamint megtervezzék azokat az
innovatív szakpolitikákat, amelyek javítják egy adott kisgyermeknevelési intézménytípus vagy a
térségben működő teljes kisgyermeknevelési intézményrendszer színvonalát.
A pedagógiai dokumentáció elterjedt gyakorlat az olaszországi kisgyermekkori nevelési
intézményekben: így dokumentálják a gyermekek fejlődési folyamatait, ösztönzik részvételre a
szülőket és támogatják a szakemberek reflektív kompetenciáit. A gyakorlat azt mutatja, hogy a
dokumentáció felhasználása az értékelési rendszerben kulcsfontosságú az érdekeltek részvételének
támogatása szempontjából, mivel ez adta a közös alapot az egyes kérdések megvitatásához, valamint
ahhoz, hogy mindenki számára átlátható és hasznos értékelések szülessenek.
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Cseh Köztársaság
A Cseh Köztársaságban a 3–6 éves gyermekek számára nyújtott kisgyermeknevelés színvonalát az
intézmények által készített önértékelések, valamint a Cseh Iskolafelügyelet (Czech School
Inspectorate) külső értékelése felhasználásával követik nyomon. Az önértékelés kötelező, és
rendszeresen, meghatározott formában kell elkészíteni. Az intézményeket hatévente ellenőrzik. Az
ellenőrzésnek előre meghatározott módszertana van, amely a kisgyermekkori nevelési intézményben
fennálló körülményeket, a gyermekek előrehaladását, a feladatellátás előrehaladását, valamint a
gyermekek hosszú távú eredményeit is értékeli. Az ellenőrzéssel megállapítható, hogy a
kisgyermekkori nevelési intézmény teljesítette-e nevelési célkitűzéseit, valamint felmérhető az
intézményben alkalmazott pedagógiai folyamatok színvonala és a legutóbbi külső értékelés óta elért
haladás.
Az ellenőrzési keretrendszerek és kritériumok nyilvánosan hozzáférhetők, és a kisgyermekkori
nevelési intézmények vezetői/igazgatói belső értékelésekre is felhasználhatják azokat. Az önértékelés
alapján bevezetett belső változások segítik a kisgyermekkori nevelési intézményt az ellenőrzésre való
felkészülésben és a folyamatos fejlődésben. Az ellenőrzési jelentéseket – a feladatellátás színvonalára
vonatkozó pozitív vagy negatív megállapításokkal együtt – közzéteszik. E dokumentumok hasznos
információkkal szolgálnak a szakemberek, a vezetők, a szülők és más érdekelt felek számára. Minden
jelentés tartalmaz fejlesztést célzó ajánlásokat is.
Az ellenőrzési folyamat során adatokat gyűjtenek egy olyan adatbázis létrehozásához, amelyet a
felügyelet használhat. Az adatbázis alapján évente közzétesznek egy jelentést a kisgyermekkori
nevelési rendszer hatékonyságáról.

4.6 Irányítás és finanszírozás – a bizonyítékok
összefoglalása
Az adatok jól mutatják, hogy a színvonalas és hozzáférhető kisgyermekkori nevelés igen sokat
változtathat a gyermekek és családjaik életén. Számos EU-tagállamban végzett kutatás hívja fel a
figyelmet arra, hogy a kisgyermekkori nevelés fontos szerepet játszhat a tanulási teljesítmények
közötti eltérések csökkentésében és a társadalmi kohézió előmozdításában. Ezen a téren a
kisgyermekkori nevelés nagymértékben hozzájárulhat az EU 2020 stratégia prioritásaiban
megfogalmazott szakpolitikai célkitűzések megvalósításához.188
A kutatások azonban arra is rámutatnak, hogy a színvonalas kisgyermekkori nevelés akkor tud valóban
hatásos lenni, ha az a korai gyermekkorban is elérhető, hiszen a gyermek életében az első évek a
legmeghatározóbbak: ilyenkor alakulnak ki az egész életet meghatározó szokások és minták. A
színvonalas kisgyermekkori nevelés része a koherens közpolitikák átfogó rendszerének, amely a
kisgyermekkori nevelést a gyermekek és családjaik jólétével foglalkozó egyéb feladatellátással köti
össze.189 A kisgyermekkori nevelés és az azzal összefüggő feladatellátás közötti kapcsolatok
különösen fontosak az alacsony jövedelmű vagy hátrányos helyzetű családokban élő gyermekeknél,
mivel az ő esetükben az intézményes kisgyermekkori nevelés igénybevételének potenciális előnyei
nagyobbak, mint a kedvezőbb helyzetben lévő gyermekek esetében.190 A kutatások – miközben
elismerik, hogy a kisgyermekkori nevelés komoly szerepet játszhat az egyenlő feltételek
megteremtésében – azt is hangsúlyozzák, hogy a társadalmi-gazdasági és szociokulturális tényezők
Az Európa 2020 stratégiája és nyomon követése: http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm
Eurydice (2009): Tackling social and cultural inequalities through early childhood education and
care in Europe. EACEA, Brüsszel.
190 Lazzari, A. és Vandenbroeck, M. (2013): Literature Review of the Participation of Disadvantaged
Children and Families in ECEC Services in Europe. In: Bennett, J., Gordon, J. és Edelmann J. (2013):
ECEC in promoting educational attainment including social development of children from
disadvantaged backgrounds and in fostering social inclusion. European Commission: DG EAC.
188
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nagyban meghatározzák a gyermekek hosszú távú eredményeit.191 E tekintetben nem szabad
alábecsülni a jóléti politikákhoz kapcsolódó általánosabb társadalmi-gazdasági tényezők hatását. A
családi háttér általában korlátozottabban hat a gyermek iskolai teljesítményére azokban az
országokban, ahol a gyermekgondozási szolgáltatás mindenki számára hozzáférhető, és a népességre
kevésbé jellemzők a társadalmi-gazdasági státuszbeli különbségek. Az UNICEF kijelentette, hogy a
kisgyermekkori nevelés akkor képes javítani a gyermekek és családjaik életesélyeit, ha szorosan
kapcsolódik azokhoz a munkaerő-piaci, egészségügyi és szociális szakpolitikákhoz, amelyek –
kiegészítő finanszírozást nyújtva a hátrányos helyzetű térségeknek – előmozdítják a források
méltányosabb újraelosztását.192

A kisgyermekkori nevelés értékét és jelentőségét felismerő irányítás és finanszírozás még tovább
javíthatja annak színvonalát. A kisgyermekkori nevelési struktúrák, folyamatok és eredmények
színvonalára vonatkozó egyre egyértelműbb szabályokat és elvárásokat egyre több tagállamban
ágyazzák be a szabályozásba. E változás azt mutatja, hogy mind jobban elismerik a színvonalas
kisgyermekkori nevelés fontosságát, valamint azt, hogy az ágazatba befektetett támogatás csökkenti a
későbbi kiadásokat, javítja a gyermekek hosszú távú esélyeit és lehetőségeit, valamint megerősíti a
társadalom közös értékeit.

Megállapítások és bizonyítékok
9. – a kisgyermekkori nevelési rendszerben az érintettek ismerik szerepük és feladataik
egyértelmű, egyetértésen alapuló meghatározását, és tudatában vannak annak, hogy együtt kell
működniük a partnerszervezetekkel
Az EU tagállamaiban végzett kutatások arra a következtetésre jutottak, hogy – annak érdekében, hogy
a gyermekgondozás és a korai nevelés hagyományosan szétválasztott fogalmait ismét közelítsék
egymáshoz – a gyermek és a család szempontjából kell átgondolni a szolgáltatások hagyományos
szerkezetét és feladatkörét.193 A nevelés és a gondozás egyesítésére törekvő tevékenységek nem
szorítkozhatnak az egyes kisgyermekkori nevelési intézménytípusok pedagógiai megközelítéseire,
hanem túl kell lépniük az adott közösségben a gyermekek neveléséért és jólétéért felelős intézmények
és szervezetek falain. Helyi szinten ez azt jelenti, hogy az érdekelt felek között részvételen alapuló
kapcsolatokat hoznak létre,194 amelyek formájukat tekintve lehetnek hatóságok közötti
együttműködések (pl. a kisgyermekkori nevelési intézmények fenntartói és a szociális/egészségügyi
szolgálatok között), szakmaközi partnerségek (pl. a kisgyermekkori nevelési intézmények és az
iskolák között), vagy az érdekelt felek közötti hálózatépítések (pl. a civil szervezetek és helyi
hatóságok bevonása). E kezdeményezések akkor hatásosak, ha olyan koherens szakpolitikai
keretrendszerben valósulnak meg, amely – az együttműködéssel és a helyi kezdeményezésekbe történő
hosszú távú beruházással – proaktívan támogatja az intézményközi együttműködést.195
A nevelést és a gondozást egymáshoz közelítő tevékenységeknek azonban túl kell mutatniuk az
önkormányzatok szintjén ahhoz, hogy a regionális és a nemzeti szakpolitikákat is magukba
foglalhassák. A kutatások eredményei arra világítanak rá, hogy ha a kisgyermekkori nevelési
191

Bennett, J. (2013): Early childhood curriculum for children from low-income and immigrant
backgrounds. A Transatlantic Forum on Inclusive Early Years második találkozóján benyújtott
dokumentum (New York, 2013. július 10–12.).
192 Bennett, J. (2008): Early childhood services in the OECD countries: Review of the literature and
current policy in the early childhood field. UNICEF Innocenti Research Centre, Firenze. Letöltés:
www.unicef-irc.org/publications/502
193 Bennett, J. és Moss, P. (2011): Working for inclusion: how early childhood education and care and
its workforce can help Europe’s youngest citizens. Letöltés: http://www.childreninscotland.org.uk/wfi/
194 Oberhuemer, P. (2005): Conceptualising the early childhood pedagogue: Policy approaches and
issues of professionalism. European Early Childhood Education Research Journal, 13. 1. sz., 5–16. o.
195 Lazzari, A. (2012): The Public Good. Historical and Political Roots of Municipal Preschools in
Emilia Romagna. European Journal of Education, 47. 4. sz., 556–568. o.
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szakpolitikai irányítás nem integrált (vagyis a kisgyermekkori neveléssel kapcsolatos szabályozásért és
finanszírozásért a központi és a regionális kormányzati szinten más-más szervek felelősek) vagy csak
részben integrált (mint az EU-tagállamok nagy részében), a háromévesnél fiatalabb gyermekek
alacsonyabb színvonalú gondozásban részesülnek, a szülőket nagyobb költség terheli, a családok
hozzáférése kevésbé egyenlő, és több az alulképzett és alulfizetett alkalmazott.
Ezzel szemben a teljesen integrált rendszerekben az egész kisgyermeknevelési szakpolitika
fokozottabb koherenciája valósul meg (pl. szabályozás és finanszírozás; szakmai program a munkaerő
oktatása/képzése és a munkakörülmények; nyomonkövetési és értékelési rendszerek), valamint több
forrást rendelnek a fiatalabb gyermekekhez és családjaikhoz.196
Az egységes rendszerek – mivel az egész kisgyermekkori nevelési ágazatban koherensebb irányítási és
finanszírozási keretrendszert biztosítanak – jobb színvonalat és méltányosabb kisgyermekkori
nevelést, valamint magasabb fokú pénzügyi hatékonyságot eredményeznek.197
A központi kormányzat és a helyi hatóságok között megosztott felelősség révén javul a helyi igények
megfelelő figyelembevétele. Az irányítás decentralizációja azonban növelheti annak kockázatát, hogy
nőnek a kisgyermekkori neveléshez való hozzáférhetőség és minőség régiónkénti különbségei.198 Az
Európai Parlament Jogérvényesülési Főigazgatóságának egy friss jelentése a következőket mondja ki:
„Tehát a kisgyermekkori nevelés és gondozás keretében nyújtott ellátások tekintetében helyi,
regionális és országos szinten egyaránt szisztematikusabb és integráltabb megközelítést kell
alkalmazni, bevonva valamennyi érintett felet – így a családokat is –, és szoros ágazatközi
együttműködést kell folytatni a különböző szakpolitikák, így például az oktatáspolitika, a kulturális
politika, a szociálpolitika, a foglalkoztatáspolitika, az egészségügy és az igazságszolgáltatás között.”199
Minden tagállam garantálja, hogy a legfontosabb érdekelt feleket bevonják a kisgyermeknevelési
ellátás megtervezésébe és megvalósításába. Bizonyos kontextusokban léteznek olyan formális
megállapodások, amelyek garantálják, hogy az érintettek és a partnerszervezetek véleményét kikérik,
méltányolják, és a kisgyermekkori nevelés megszervezése során tekintetbe veszik. Más helyzetekben a
kapcsolat inkább ad hoc jellegű, és a projektektől vagy az egyes kisgyermekkori nevelési intézmények
vezetőinek döntésétől függ. A szolgáltatás nagyobb valószínűséggel színvonalas akkor, ha az érdekelt
felekkel rendszeresen és szisztematikusan konzultálnak a kisgyermekkori nevelés megtervezéséről és
megvalósításáról. Ilyenkor több lehetőség van a már meglévő bevált gyakorlatok megőrzésére és
gyarapítására.

Hollandia
Hollandiában a minőségi előírások nemzeti keretrendszerének finomhangolását minden esetben a
szülők, a gyermekgondozást nyújtó vállalkozások és a nonprofit kisgyermekkori nevelést nyújtó
szervezetek képviselői végzik. A minőségi elvárások módosítása társadalmi párbeszéddel kezdődik,
majd az ennek eredményeként létrejött megállapodást használják fel a nemzeti szintű vitában. A
megállapodást gentlemen’s agreement-nek tekintik; a vita eredményeit a kormány elé terjesztik. A
kormány azzal fogadja el a társadalmi párbeszéd eredményeit, hogy beépíti azokat a szabályozásba.
Ritka, hogy a kormány úgy vezessen be szabályozást, hogy azt ne előzte volna meg társadalmi
megállapodás; 2005 és 2011 között a kormány a megállapodásban tárgyalt összes elemet elfogadta.
A fenti megállapodáson alapuló szabályozások alkotják annak a Felügyelet által használt
keretrendszernek a kiindulópontját, amely évente felülvizsgálja a kisgyermekkori nevelési
Kaga, Y., Bennett, J. és Moss, P. (2010): Caring and learning together: A cross-national study on
the integration of early childhood care and education within education. UNESCO.
197 DG Justice of the European Commission (2013) Barcelona objectives: The development of
childcare facilities for young children in Europe with a view to sustainable and inclusive growth. Report
from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions, 16. o.
198 OECD (2006): Starting Strong II. OECD, Párizs.
199 Uo.
196
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feladatellátást, valamint azt, hogy a helyi hatóságok megfelelnek-e a kisgyermekkori nevelés minőségi
elvárásainak. Az Amszterdami Egyetem/Kohnstamm Intézet ezidáig négyévente végzett minőségi
kutatást (NCKO),200 amely az intézmények szolgáltatásának színvonalát méri. A holland rendszert,
amelynek kiindulópontja a megállapodás, és magában foglalja a felügyeleti keretrendszert, 2011-ben
független értékelésnek vetették alá.201
A kisgyermeknevelési szakpolitika e megközelítésének hatékonyságát a napközi gyermekgondozó
központok általános színvonalának vizsgálatával lehet felmérni. Az egész rendszert értékelő NCKO
kutatás részeként ez is megvalósul. A NCKO kutatás arra az eredményre jutott, hogy csaknem
mindegyik intézmény átlagos színvonalú. A kutatás feltárta azt is, hogy mire kell több figyelmet
fordítani: például a kisgyermeknevelési folyamatok minőségének bizonyos területeire, úgymint a
szakemberek és a gyermekek közötti interakciókra.
A megállapodásra épülő szakpolitika e független értékelése/tanulmányozása arra hívja fel a figyelmet,
hogy a kormány és a napközi gyermekgondozási szolgáltatásokat nyújtó ágazat által meghozott
döntések oda vezettek, hogy a szabályozásokban megjelenítették a minőség feltételeit. E
szabályozások nem tartalmaznak előírásokat azzal kapcsolatban, hogy milyen módon kellene
megszervezni a kisgyermekkori nevelési folyamatok minőségének biztosítását. A megállapodás
lehetővé teszi a kisgyermekkori nevelési intézmények számára, hogy a jogrendszer keretein belül
szabadon alkalmazhassák saját pedagógiai elveiket. Másfelől a független értékelés felhívja a figyelmet
arra, hogy az értékelési tanulmány csupán a kisgyermekkori nevelési folyamatok átlagos színvonalát
jelöli meg mint olyan területet, amelyre figyelmet kell fordítani.
Annak ellenére, hogy a megállapodáson alapuló rendszer – mint a kisgyermeknevelési szakpolitika
lehetséges megközelítése – bizonyos kihívásokkal is küzd, sikeresebbnek tekinthető, mint a kormány
által irányított, fentről lefelé megvalósuló szakpolitika. E megközelítés azért működik sikeresen, mert
garantálja, hogy egyetlen, a kisgyermekkori nevelésben részt vevő partner sem szorul ki a
párbeszédből, és hogy a felek tapasztalataik alapján közösen találhatnak megoldást.

Írország
A Youngballymun változást célzó összetett közösségi kezdeményezés,202 amely 2007-ben indult meg a
gyakorlati szakemberek, szervezetek és rendszerek kapacitásának bővítésére. A kezdeményezés négy
helyi szinten megtervezett gyermekközpontú megelőzési és korai beavatkozási stratégiára épül. E
stratégiák közösen alkotják azt az integrált és átfogó reakciót, amelynek célja, hogy kezelje az adott
közösségben élő gyermekekkel kapcsolatban tapasztalható, a tanulás és jólét terén megmutatkozó
rossz eredményeket. A Ready, Steady, Grow (Elkészülni, vigyázz, fejlődésre kész) elnevezésű stratégia
a Youngballymun kisgyermekekre irányuló területspecifikus mentálhigiénés stratégiája, melynek célja
bővíteni a szülőknek, a gyakorlati szakembereknek és a szolgáltatási közösségeknek a kisgyermekek
mentális egészségét szolgáló kapacitását, biztosítani az erős kötődés kialakulását, valamint a
csecsemők és kisgyermekek egészségét és fejlődését.203

200

Fukkink, R. cs, UvA Kohnstamm Institute, R.U Nijmegen (2013): Pedagogische kwaliteit van de
kinderopvang voor 0-4 jarigen in de Nederlandse kinderdagverblijven in 2012
201 B&A Consulting (2011): Regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang
202 A változást célzó összetett közösségi kezdeményezéseknek vannak bizonyos jellegzetességei,
amelyek megkülönböztetik azokat a hagyományos szolgáltatási programoktól. A közösség problémáit
átfogóan vizsgálják, a közösség minden ágazatát bevonják, olyan hosszú távú stratégiákat
alkalmaznak, amelyek figyelembe veszik, hogy a rendszerszintű változásokhoz idő kell, az
együttműködésre alapuló munkakapcsolatok kialakítására fókuszálnak, és előmozdítják a részvételre
alapuló döntéshozást.
203 Ennek középpontjában a Parent Children Psychological Support Programme (Szülő–Gyermek
Pszichológiai Támogatási Program) áll, amely egyetemes szolgáltatást nyújt a kisgyermek fejlődése
kapcsán.
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A Ready, Steady, Grow stratégiát értékelték.204 Az értékelés első része azt vizsgálta, hogy a stratégia
mennyiben építi a kapacitást, mennyiben teszi lehetővé az együttműködést a többi szolgálattal,
valamint mennyiben ösztönzi és segíti elő a korai felismerést és a szakemberhez utalást. A
legfontosabb érdekelt felekkel félig strukturált interjúkat készítettek, így alakították ki a felmérés
kutatási tervét. A felmérést kétszer végezték el nagyszámú szolgáltató részvételével.
Az értékelés második része a Parent–Children Psychological Support Programme elnevezésű
programot (Szülő–Gyermek Pszichológiai Támogatási Program) vizsgálta. Több olyan alapvető
tényezőt azonosított, amely hozzájárult a sikeres közösségi együttműködés kialakításához:









a folyamatirányítás kiterjedt alkalmazása;
az érdekelt feleket a részvételen alapuló döntéshozással bevonják a nyitott, átlátható és hiteles
folyamatba;
hatékony kommunikáció (pl. a Youngballymun kommunikálta üzenetét a kisgyermekek mentális
egészségének fontossága kapcsán);
korábbi együttműködések, amelyeknek köszönhetően már létező kapcsolatokra építhettek;
a szervezeteknek közös céljaik és közös általános jövőképük volt;
lehetőségek a találkozásra (közös képzési események, multidiszciplináris találkozók, stb.);
rendelkezésre állnak az együttműködéshez szükséges források;
a kisgyermekkori nevelési intézmények fizikai közelsége.

10. – A jogalkotás, a szabályozás és/vagy a finanszírozás támogatja az államilag támogatott vagy
finanszírozott kisgyermekkori neveléshez való egyetemes jogosultságot, és a fejlődésről
rendszeres tájékoztatást kapnak az érintett felek
Az EU tagállamaiban egyre sürgetőbb kérdés a társadalmi kirekesztés és az alacsony oktatási
teljesítmény problémájának kezelése, ami azt mutatja, hogy a színvonalas kisgyermekkori neveléshez
való méltányosabb hozzáférés mellett szóló gazdasági érv valóban meggyőző erejű. A kutatások
rávilágítanak, hogy ha az államilag támogatott kisgyermekkori nevelés nem elégséges, akkor éppen
azok a kisgyermekek és családok szorulnak ki belőle, akik a legtöbbet profitálnának a
szolgáltatásból.205
Számos adat támasztja alá, hogy az olyan kisgyermekkori nevelési ellátórendszerekben, ahol a
szolgáltatás nagyrészt piaci alapon történik, az egyenlőtlen hozzáférés és a szolgáltatás
igénybevételében megmutatkozó társadalmi rétegződés206 több ok miatt gyakori jelenség:






a profitorientált magánszolgáltatások általában elérhetőbbek a gazdagabb területeken;
államilag támogatott rendszer esetén a szolgáltatás korlátozott rendelkezésre állása és a
bürokratikus eljárások, valamint a beiratkozásról szóló információkhoz való egyenlőtlen
hozzáférés (ideértve a nyelvi akadályokat is) megakadályozza a marginalizált csoportokat
abban, hogy kihasználják a kisgyermekkori nevelési intézmények férőhelyeit, holott
jogosultak lennének a szolgáltatásra;
a szegényebb területeken a profitorientált magánszolgáltatások általában alacsonyabb
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és ennek következtében súlyosbíthatják a hátrányos
helyzetű és a kedvezőbb körülmények között élő gyermekek közötti egyenlőtlenségeket;
azok a támogatások és intézkedések, amelyeknek célja az alacsony jövedelmű családban élő
gyermekek kisgyermekkori nevelésben való részvétele, akaratlanul is negatív hatással
lehetnek részvételükre.

A záróértékelésről szóló jelentés a következő linken érhető el:
http://www.youngballymun.org/the_results/research_findings/
205 DG Justice of the European Commission (2013) Barcelona objectives: The development of
childcare facilities for young children in Europe with a view to sustainable and inclusive growth. Report
from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions, 12. o.
206 Lloyd, E. és Penn, H. (szerk.) (2012): Childcare Markets: Can They Deliver an Equitable Service?
The Policy Press.
204

59

A minőségi keretrendszer alapelvei
Emiatt egyre nagyobb a konszenzus207 a kutatók és a szakpolitikai döntéshozók között arról, hogy –
amennyiben a teljesítményekben megmutatkozó különbséget csökkenteni akarjuk – az államilag
támogatott kisgyermekkori nevelés egyetemes hozzáférését előmozdító szakpolitikák kialakítását és
végrehajtását egyszerre kell prioritásnak és szükségszerűnek tekinteni. E konszenzus a közvetlen
közfinanszírozásra is vonatkozik, mivel ez hatékonyabb irányítást tesz lehetővé a hatóságok részéről.
Emellett érvényesül a méretgazdaságosság, nemzeti szinten jobb minőséget érnek el, megvalósul a
kisgyermeknevelők, pedagógusok, hatékonyabb képzése, és a szülőknek biztosított támogatási
rendszereket igazságosabban veszik igénybe.208
A megszorítások idején a nemzeti kormányok számára problémát jelent a közfinanszírozott ellátáshoz
való egyetemes hozzáférés biztosítása. Feltételezve azonban, hogy hatékony nyomonkövetési
stratégiák vannak használatban, amelyek figyelemmel kísérik a fejlődést és feltárják a hiányosságokat,
kimutatható, hogy azokban az országokban, ahol a közkiadások csökkentése érdekében csökkentették
a kisgyermekkori nevelés támogatását, a kisgyermekkori nevelés általános színvonala
elkerülhetetlenül romlott.209
A férőhelyek számának növelése, valamint a férőhelyre való jogosultság biztosítása a gyermekek
részére segítheti az egyetemes jogosultság felé haladást. A kutatások rámutatnak, hogy azok a
szakpolitikák hatásosabbak, amelyek a gyermekek jogaira, nem pedig a szükségleteikre épülnek.210 A
jogosultság nem feltétlenül foglalja magában az ingyenes szolgáltatást, csak annyit jelent, hogy az
ellátás államilag támogatott és megfizethető.

Németország
Németországban a 2008 decemberében elfogadott szövetségi szabályozás (Kinderförderungsgesetz –
KiFöG) rendelkezett arról, hogy az 1–2 éves gyermekeknek is érvényesíthető joguk van valamely
kisgyermekkori nevelési intézményben vagy családi napköziben való férőhelyhez jutáshoz. A
jogszabály a hároméves kortól az iskolaköteles korig biztosított jogosultságot terjesztette ki a fiatalabb
korcsoportra. Az átmeneti időszak lejárta után e jogosultság érvényessége 2013 augusztusában vette
kezdetét. A szövetségi kormány pénzügyi támogatást nyújtott a tizenhat szövetségi állam számára a
férőhelyek számának növeléséhez. 2008–2014-ben a szövetségi kormány 5,4 milliárd eurót fordított a
háromévesnél fiatalabb gyermekek számára nyújtott kisgyermekkori nevelés kiterjesztésére. 2014-től
kezdve évente 845 millió euróval járul hozzá a kisgyermekkori nevelés működtetési költségeihez. A
szövetségi költségvetést a tartományok saját forrásukból egészítik ki.
A fenti jogszabály elindította a kisgyermekkori nevelés jelentős mértékű bővítését. A 0–3 éves
gyermekeket érintő bővítést a szövetségi kormány által a német Bundestagnak (parlamentnek)
benyújtott éves jelentések követik nyomon. 2008 és 2014 között Nyugat-Németország területén
12,1%-ról 27,4%-ra, Kelet-Németország területén 41,9%-ról 54,0%-ra nőtt a kisgyermekkori
nevelésbe beíratott 0–3 éves gyermekek aránya.
A szakpolitika sikere annak tudható be, hogy kombinálja a férőhelyhez való, érvényesíthető jogot, a
szövetségi kormány, a szövetségi államok és az önkormányzatok által nyújtott célzott finanszírozást,
valamint a haladás alapos nyomon követését. A férőhelyek iránti szülői keresletet vizsgáló rendszeres

Ez onnan következtethető ki, hogy az európai tagállamokban végzett kutatások (pl. Lazzari és
Vandenbroeck, 2012) ÉS az európai szinten megalkotott fontos szakpolitikai dokumentumok
megállapításai (Jogérvényesülési Főigazgatóság, 2013; az Európai Bizottság közleménye az ECECről, 2011) láthatólag ugyanabba az irányba mutatnak.
208 DG Justice of the European Commission (2013) Barcelona objectives: The development of
childcare facilities for young children in Europe with a view to sustainable and inclusive growth. Report
from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions.
209 Akgunduz, Y. E., Jongen, E., Leseman, P. és Plantenga, J. (2013): Cutting from the future? Impact
of a subsidy reduction on child care quality in the Netherlands (13-18. sz.).
210 Lásd az 1. megállapítás kifejtését a jelen dokumentumban.
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felmérések – amellett, hogy nyomon követik a kisgyermekkori nevelésben részesülő gyermekek
számát – hatékonyan ösztönzik a háromévesnél fiatalabb gyermekek számára nyújtott szolgáltatások
kiterjesztését.

Luxemburg
Luxemburg egyik alapvető jellegzetessége, hogy népessége többnemzetiségű. 2014-ben a 12 év alatti
gyermekek 47,7%-a rendelkezett a luxemburgi mellett egyéb állampolgársággal is. A kisgyermekkori
nevelés kiterjesztését három jogszabály alapozta meg: 1998-ban bevezették a korai nevelést (éducation
précoce), 2005-ben az önkormányzatok bevezették az iskolán kívüli ellátás új modelljét (maison relais
pour enfants), 2009-ben pedig megkezdődött a gyermekgondozási utalvány (chèque-service accueil)
használata.
A tanköteles kor kezdete a négyéves életkor. Az első két évben iskola előtti nevelés folyik. Ez a két év
az iskolarendszer része, és ingyenes; a gyermekek részvételi aránya 100%. A luxemburgi oktatási
rendszer lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy három- és négyéves koruk között az úgynevezett
„éducation précoce”-ban vegyenek részt; a részvételi arány körülbelül 78%. Mivel ez szintén a
formális iskolarendszer része, a szülők ebben az esetben sem fizetnek díjat.
A napközbeni gyermekfelügyeletet ellátó intézmények egész évben nyitva tartanak; a szülők anyagilag
hozzájárulnak e szolgáltatáshoz. A kormány célja, hogy minden napközbeni gyermekfelügyeletet
ellátó intézmény szolgáltatása ingyenes legyen, és így biztosítható legyen, hogy minden gyermek –
szülei társadalmi vagy gazdasági státuszától függetlenül – hozzáférjen e szolgáltatásokhoz. A
gyermekgondozási utalványról (chèque-service accueil) szóló 2009-es jogszabály hatására sok szülő
döntött e rendszer mellett, és a kisgyermekkori nevelési intézményekben a férőhelyek száma 2009 és
2013 között megduplázódott.
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Melléklet
Alapfogalmak
A gyermek érdekét szem előtt tartó gyermekközpontú pedagógia
A gyermekközpontú megközelítés jellemzője, hogy a gyermek szükségleteire, érdeklődésére és
tapasztalataira épül. Ezek a gyermek kognitív, szociális, érzelmi és fizikai szükségleteit egyaránt
magukban foglalják. A gyermekközpontú megközelítés olyan pedagógiával dolgozik, amely a
gyermek átfogó fejlődését mozdítja elő, és lehetővé teszi a felnőttek számára, hogy e fejlődést
irányítsák és támogassák.
A hátrányos helyzet kockázatának kitett csoportokból származó gyermekek
A gyermek ebbe a csoportba tartozhat a hátrányos helyzet kockázatának egyéni körülményei miatt,
vagy amiatt, hogy ő vagy a családja a társadalom valamely hátrányos helyzetű csoportjába tartozik.
Ilyen a fogyatékkal élő, mentális egészségi problémával küzdő, alternatív gondozásban részesülő, az
elhanyagolás/bántalmazás kockázatának kitett gyermek, az okmányokkal nem rendelkező
migránsok/menedékkérők, a szegénységben élő vagy társadalmilag hátrányos helyzetű családokból
érkező gyermek, és azok a gyermekek, akiknek családja migráns és/vagy akiknek családjában más
nyelvet használnak, akiknek családja csak korlátozottan fér hozzá a szolgáltatásokhoz, a roma
gyermekek és a vándorló közösségek gyermekei.
Átfogó megközelítés
A kisgyermekkori nevelés átfogó megközelítése gyermekközpontú. E megközelítés egyszerre fordít
figyelmet a gyermek fejlődésének, jólétének és tanulási szükségleteinek összes aspektusára, beleértve
a szociális, az érzelmi, a testi, a nyelvi és a kognitív fejlődést is.
Átfogó szolgáltatás
Az átfogó szolgáltatás túlmutat a kisgyermekkori nevelés ellátásán. Magába foglalja a többi
szolgáltatással folytatott együttműködést is, amely a gyermekek fejlődésének minden más aspektusára
– általában vett egészségükre és jólétükre, a gyermekvédelemre, valamint a gyermekeknek és
szüleiknek az otthoni és a közösségi környezetben nyújtott támogatásra – is fókuszál.
ECEC (kisgyermekkori nevelés és gondozás)
A kisgyermekkori nevelést biztosító intézménytől, finanszírozástól, a nyitva tartástól és a szakmai
program tartalmától függetlenül olyan szabályozott környezet, ahol nevelésben és gondozásban
részesítik a kisgyermekeket születésüktől az általános iskola megkezdéséig. Ide tartoznak az
intézmények (bölcsődék, óvodák, óvoda-bölcsőde) és a családi napközik, az államilag finanszírozott
és magánfinanszírozású kisgyermekkori nevelés, valamint az iskola előtti és az iskola-előkészítő
formában megszervezett kisgyermekkori nevelés.
Egységes rendszer
A kisgyermekkori nevelés minden gyermek esetében a születéstől kezdve az általános iskola
megkezdéséig egy szakaszban valósul meg. Az életkort általában nemzeti szinten vagy a rendszeren
belül határozzák meg. Az egységes rendszereket általában egy minisztérium irányítja.
Eredmények
Az eredmények a kisgyermekkori nevelésből eredő tényleges vagy szándékolt, rövid vagy hosszú távú
változások, amelyek a gyermekek, a családok, a közösségek és a társadalom javát szolgálják. E
változások mérhetők, és a gyermekek szempontjából megvalósuló hasznuk jellemzően az alábbiakat
foglalja magában:




kognitív készségek és kompetenciák elsajátítása;
nem kognitív készségek és kompetenciák elsajátítása;
sikeres átlépés az iskolába;
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részvétel a társadalom életében; felkészülés a későbbi életre és állampolgárságra.

Értékelés
Egy folyamatban lévő vagy lezárult kisgyermeknevelési projekt, program vagy szakpolitika tervének,
megvalósításának vagy eredményeinek szisztematikus értékelése.
Hozzáférés
Egy család akkor fér hozzá a koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz, ha olyan, jó minőségű
kisgyermekkori nevelési intézmény érhető el vagy tehető elérhetővé a számára, amely esetében sem a
távolság, sem a költségek nem akadályozzák a gyermek részvételét.
Hozzáférhetőség
A hozzáférhetőség azokat a problémákat jelöli, amelyekkel a szülők a kisgyermekkori neveléshez való
hozzáférés során szembesülnek. E problémákat okozhatják explicit vagy implicit akadályok, például
az, ha a szülők nem rendelkeznek elegendő ismerettel a kisgyermekkori nevelés eljárásairól vagy
értékeiről, vagy például a fogyatékkal élő gyermekek esetében a fizikai akadályok, a várólisták, a
szülők számára rendelkezésre álló választási lehetőségek hiánya, a nyelvi akadályok, stb.
Integrált rendszerek
Az integráció olyan, a gyermekeket célzó összehangolt politikát jelent, amelyen belül a kapcsolódó
gondozási és nevelési szolgáltatások vagy rendszerek együttműködnek. Ebben a kontextusban egyéb
szolgáltatások – például a szociális jóléti szolgáltatások, a családi, foglalkoztatási és egészségügyi
szolgáltatások – is együtt tudnak működni a kisgyermekkori nevelés kontextusában a gyermekek
támogatása érdekében. Valamennyi kisgyermekkori nevelési ellátás integrálását a legtöbbször átfogó
szolgáltatásnyújtásnak nevezik. Az együttműködés magában foglalja a kisgyermekkori nevelési
intézményekben adminisztratív feladatokat ellátó személyek szoros munkakapcsolatát nemzeti,
regionális és/vagy helyi szinten.
Irányítás
Az irányítás a felelősség megosztása az egyes irányítási szinteken és azok között, valamint a
közszolgáltatók és magánszolgáltatók között, és magában foglalja az e felelősségek koordinálásához
szükséges mechanizmusokat.
Iskolaérettség
Azokban a tagállamokban, ahol alkalmazzák az iskolaérettség fogalmát, azt jelenti, hogy a gyermek
rendelkezik a tanuláshoz és a sikeres iskolakezdéshez szükséges motivációval, valamint kognitív,
szociális és érzelmi képességekkel.
Jogosultság
Jogosultság akkor áll fenn, amikor minden gyermeknek érvényesíthető joga van arra, hogy élvezhesse
a kisgyermekkori nevelés nyújtotta előnyöket.
Kerettanterv/ keretprogram
A kerettanterv/ keretprogram – amely nemzeti, regionális vagy helyi szintű intézkedés lehet –szakmai
irányító dokumentum (hazánkban: Alapprogram) – olyan értékeket, alapelveket, iránymutatásokat és
előírásokat tartalmaz, amelyek meghatározzák a gyermekek nevelésének, gondozásának és
tanulásának tartalmát, valamint az ezekkel kapcsolatosan alkalmazandó megközelítéseket.
Kompetens kisgyermekkori nevelési rendszer
A kisgyermekkori nevelés kontextusában kompetencián az egész rendszer jellegzetessége értendő. A
kompetens rendszer jellemzője, hogy megfelelő szakembereket foglalkoztat hogy a
kisgyermeknevelési intézményekben az egyének és a munkaközösségek, valamint az intézmények
(bölcsődék, óvodák, iskolák, iskola előtti nevelést nyújtó szolgáltatóhelyek, a kisgyermek és a
családok által igénybevehető segítő szolgáltatások stb.) együttműködnek egymással, valamint hogy
szakpolitikai szinten hatékony irányítási intézkedések történnek.
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Magas elvárások
A magas elvárások abban az esetben jellemzők, amikor a kisgyermekkori nevelési rendszer és a
rendszerben dolgozó munkatársak gyermekközpontúak, és arra fókuszálnak, amit az adott kisgyermek
el tud végezni: amit meg tud tanulni és amit támogatás mellett el tud érni. Ez segíti egy olyan
környezet kialakítását, ahol a gyermekeket aktívan bátorítják arra, hogy teljes mértékben használják ki
képességeiket, továbbá sikerüket és eredményeiket a tanulási és gondozási környezet fontos részének
tekintik.
Munkaerő
A munkaerő az összes olyan alkalmazottat magában foglalja, akik valamely szabályozott környezetben
nevelésben és gondozásban részesítik a gyermekeket születésüktől az általános iskola megkezdéséig.
A munkaerő a vezetőket és igazgatókat, valamint az intézményben dolgozó egyéb szakembereket is
magában foglalja.
Nyomonkövetés
A kisgyermekkori nevelés kontextusában a nyomon követés a kisgyermekkori nevelési rendszer
minőségének rendszeres felülvizsgálatát támogató kvantitatív és kvalitatív adatok folyamatos és
szisztematikus gyűjtését jelöli. A nyomon követés az alkalmazás során kialakított és módosított
minőségi szabványokra, referenciaértékekre vagy mutatókra épül.
Szabad játékot is magában foglaló játék
A spontán, nem strukturált játék a gyermek által irányított és kezdeményezett tevékenység. Lehetővé
teszi, hogy a gyermek felfedezze, hogy melyek azok az érdeklődési körök és kérdések, amelyek
számára relevánsak és értelmesek. A szakemberek feladata, hogy a gyermekek játékát elősegítsék a
megfelelő környezet kialakításával és azzal, hogy a játékot a tanulás pedagógiai megközelítéseként
alkalmazzák.
Szakmai szerep
A szakmai szerep szabályozott, és azt követeli meg az egyénektől (szakemberektől), hogy fejlődjenek,
a szülőkkel és a kisgyermekekkel folytatott munkájuk során alkalmazott gyakorlataikra reflektáljanak,
valamint folyamatosan megújuló és javuló tanulási környezetet hozzanak létre. Az e szerepet vállaló
személyeknek megfelelő végzettséggel kell rendelkezniük, és – az adott rendszerben elérhető
erőforrások függvényében, valamint az érvényben levő előírásoknak és elvárásoknak megfelelően –
felelősséget kell vállalniuk a színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosításáért.
Szakmai vezetés
A kisgyermekkori nevelés területén a szakmai vezetéshez az alábbi területeken van szükség bizonyos
készségekre, viselkedésformákra és kompetenciákra: a gyermekek gondozásának és nevelésének
támogatása, pedagógia, a szülők és a helyi közösség bevonása, a munkatársak irányítása és szervezés.
A kisgyermekkori nevelésben dolgozó vezetőknek – hasonlóan az oktatási ágazatban dolgozó összes
vezetőhöz – olyan kultúrát és célkitűzéseket kell kialakítaniuk, amelyek garantálják a munkatársak és
a szülők bevonását és támogatását, valamint azt, hogy minden kisgyermek számára hozzáférhető a
színvonalas szolgáltatás.
Osztott rendszer
A kisgyermekkori ellátásokat a különböző korcsoportba tartozó gyermekeknek külön
intézménytípusban – sok esetben külön adminisztratív rendszerben – biztosítják. Az életkori szakaszok
országonként változók, de általában 0–1 évestől 2–3 éves korig, majd 3–4 éves kortól az általános
iskola kezdetéig (általában 5–6 éves korig) tartanak.
Program
A gondozási, nevelési, pedagógiai program (amelynek aspektusai inkább implicitek, semmint
explicitek) magában foglalja a nevelést, a gondozást, a formatív interakciókat, a gyermek tanulási
tapasztalatait és a támogató értékelést. Mindezt esetenként formális dokumentáció tartalmazza, amely
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kitér a kisgyermekek személyiség- és szociális fejlődésére és tanulására, valamint felkészíti őket arra,
hogy hogyan éljenek a társadalom tagjaként és polgáraként.
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