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„Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál,  

amit emberek váltanak ki belőle.  

Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ,  

hogyan viselkednek a közelében.”1 

/Rudolf Steiner/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 A Waldorf óvoda emberképe-gyermekképe, a Karácsony Sándor Waldorf Óvoda honlapján  -  
http://godiovoda.waldorf.hu/a-waldorf-pedagogiarol/a-waldorf-pedagogia-emberkepe/ 
Letöltve: 2019. április 29. 13:23 

http://godiovoda.waldorf.hu/a-waldorf-pedagogiarol/a-waldorf-pedagogia-emberkepe/
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1. Bevezetés 
 

A dolgozatomban szeretném bemutatni, hogy a család, amelyből érkeznek a gyermekek a 

közösségbe, milyen fontos és meghatározó tényező, és mely nélkül nincs sikeres 

pedagógiai munka. Ahhoz, hogy munkánk eredményes legyen, meg kell ismerni a 

gyermekek családi hátterét, igazodni kell az elvárásokhoz. A településen, ahol dolgoz tam, 

egyre több a hátrányos helyzetű családok száma. 

A család a társadalom alappillére, a fogalmát több szempontból is meg lehet közelíteni: 

jogilag, szociológiailag, gazdaságilag, de egy közös nézet van bennük, mely szerint a 

család egy egység. A család biztosítja a gyermek gondozásának a feltételeit, és biztosítja a 

személyiség fejlődését is. Az előzőekben leírtak is rávilágítanak, hogy milyen fontos az 

emberek életében a család, amelyből hozzuk az ott begyűjtött ismereteinket, normákat, 

szabályokat. Az óvodai nevelés és oktatás ezt hivatott kiegészíteni. Óvodapedagógusaink 

tapasztaltak, empatikusak, és folyamatosan képzik magukat, hogy a gyermeknek 

legmegfelelőbb nevelés, oktatást biztosítsák. Szeretnénk mindenkinek megadni az esélyt  a 

pedagógia eszközeivel hátrányaik csökkentésére, de az már főleg a családon és a 

gyermekeken múlik, hogy használják-e mindezt céljaik elérésére. 

Fontos tudni, hogy az Ároktői Óvodába járó gyermekek 73 %-a halmozottan hátrányos 

helyzetű, 26 %-a hátrányos helyzetű. Ebből adódik kiemelt feladunk, a hátrányok 

kompenzációja, mely csak akkor megvalósítható, ha a szülő és pedagógus együtt tud 

működni. Ehhez elengedhetetlen, hogy minél jobban megismerjük a hozzánk érkező 

gyermekek környezetét, családi hátterét.  A legideálisabb erre a családlátogatás lenne, de a 

családok nagyobb része ezt már próbálja kikerülni, inkább megjelennek az óvodában az 

óvodavezetőnél elbeszélgetésre. Számunkra fontos lenne a családlátogatás, mert láthatjuk a 

gyermek közvetlen környezetét, megfigyelhetjük otthonában.  

Az itt élő családok életébe egy kis betekintést nyertem, amikor még nem 

óvodapedagógusként, hanem Biztos Kezdet Gyerekházak koordinátoraként többször jártam 

az ároktői Szivárvány Gyerekházban, és közelebb kerültem a szülőkhöz, gyermekekhez. 

Szerintem ez is segített abban, hogy mint óvodapedagógus könnyebben megtalálom velük 

a közös hangot, illetve ismerem életkörülményeiket.  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelenthetem, hogy az Ároktői Óvodában az 

óvodavezető feladatai közül az egyik legfontosabb a szülőkkel való kommunikáció, és 
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kapcsolattartás. Folyamatosan lehetőségeket kell keresni a kapcsolattartásra, 

együttműködésre a szülőkkel. Megpróbálunk kitűzni a gyermekek együtt nevelésében egy 

közös célt, mely ugyanarra az elvre épül. Ehhez ismernünk kell a kultúrájukat, 

életvitelüket. Még óvodába lépés előtt meg kell ismerkednünk a szülőkkel, és a gyermekek 

életkörülményeivel.  



9 

 

 

2. Helyzetelemzés 

2.1. Ároktő település bemutatása 

 

Ároktő, Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén helyezkedik el a Mezőcsáti járásban, 

ahol óvodapedagógusként tevékenykedem évek óta. Az Ároktői Óvodában a gyermekek 

99%-a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A szülőknek sok 

problémával kell szembenézniük nap, mint nap, melynek enyhítésében az óvodának nagy 

szerepe van.  

Ároktő gyönyörű természeti adottságokkal, csodálatos történelmi múlttal rendelkező 

település. Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli csücskében, a Tisza partján fekszik. A falu 

környezeti, természeti adottsága kiváló. A Tisza folyó és annak holtága öleli körül a 

települést. A Tiszaparton található rév Tiszacsegével köti össze.2 

Lakóinak száma 1182 fő3, a lakosság közel 60 %-a, míg az óvodáskorúak több mint 80 %-

a roma származású, és a nem roma gyerekeket a szomszédos Mezőcsát városába viszik 

óvodába. A felnőtt lakosság körében magas, 60-65 % a munkanélküliek aránya. Ez 

betudható annak is, hogy a lakosság viszonylag nagy részére jellemző az aluliskolázottság. 

Átmeneti segítséget nyújt számunkra a közmunka program, de alkalmi munkákat is 

elvállalnak helyben. Több család jövedelemforrása a családi pótlék, az állami, és 

önkormányzati támogatások. Kevesen járnak el a településről a környező városokba 

„műszakolni”, és még kevesebben vállalnak külföldön munkát.  

Az egészségügyi ellátást a háziorvos, a védőnő, a fogászat, valamint a gyógyszertár 

biztosítja. Az egyéb egészségügyi ellátásokat igénybe tudja venni a község lakossága a 

Mezőcsáti Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központban, ahol szakorvos látják el a 

betegeket, mint például tüdőgyógyász, laboratóriumi diagnoszta, gyermekorvos, sebészet, 

belgyógyászat stb. Fontos a lakosság jólétében közreműködő egészségügyi ellátások, 

melyek a 20 kilométerre található Mezőcsáton elérhetőek.  

Az olvasni, kikapcsolódni vágyó gyerekek és felnőttek részére az ötezer kötetes könyvtár 

áll rendelkezésre.  

 
2 Dienes Dénes (2002): Fejezetek Ároktő történetéből. Helységpártoló Egyesület, Ároktő 
3 Központi Statisztikai Hivatal – Területi adatok – Borsdod-Abaúj-Zemplén Megye   
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_05  (Letöltés dátuma: 2018. 10. 01.) 
 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_05
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A településen jelenleg szennyvízcsatorna, szennyvíz-tisztítómű kiépítése folyik, bár nem 

az egész falu területén. Ivóvízvezeték, gáz, áram, telefon szolgáltató rendszerek kiépítettek. 

A szennyvíz rendszer kiépítése folyamatban van. A falu központjában található a posta , a 

Polgármesteri Hivatal, az óvoda és az általános iskola is. 

 2.1.2. Az Ároktői óvoda bemutatása 

 

Az óvoda a település középpontjában található, könnyen megközelíthető. Közel van a Dr. 

Mészáros Kálmán Általános Iskola, a helyi polgármesteri hivatal és a Tompa Mihály 

Közösségi ház, valamint a Szivárvány Gyerekház. 

Az óvoda épülete 2010-ben lett felújítva, de sok változás nem történt, így fejlesztő szoba, 

tornaszoba és felnőtt öltöző nem került kialakításra. Az óvodában 2 tágas, világos 

csoportszoba, gyermeköltöző és mosdó áll rendelkezésre a csoportok tevékenységeinek 

megszervezésére. Az óvoda eszközrendszerének fejlesztésére sikeres pályázatokkal 

tehetünk szert. 

Az épülethez nagy udvar tartozik, kialakítása a környezethez igazodó, természetes 

anyagból készült, melyek megfelelnek a 3-7 éves korú gyermekek életkori sajátosságainak, 

a pedagógiai elvárásoknak és a biztonságtechnikai szabványoknak. 

A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programunk a gyermeket a nevelés 

középpontjába helyezi, a gyermeki aktivitást hangsúlyozza, mely a tevékenységekben 

főleg a játékban, a tanulásban és a közösségi foglalkozásokon valósul meg. A sokszínű 

óvodai tevékenységein belül önmagát kipróbálva, megvalósítva, a társakkal együtt fedezi 

fel a világot. Az eredményesség az óvodapedagógus személyes hatásán múlik, aki tudatos, 

tervszerű irányítással, a szükséges feltételek megteremtésével segíti a gyermekek 

képességeinek fejlődését, lehetővé teszi a tehetség kibontakozását. Ehhez kapcsolódik 

pedagógiai hitvallásom:  

"A nevelés nem csak elveken és okos taktikán múlik, mert elsősorban a lényünkkel 

nevelünk. A nevelés: titkos metakommunikáció. Ami jó benned és tiszta, és ami rossz és 

koszos, továbbadod. A gyerek remegi félelmeidet, aggódja az aggodalmaidat - de éli a 

nyugalmadat és derűdet is - ha valódi."(Müller Péter)4 

 
4 Müller Péter (2011): Szeretetről, szerelemről, szeretkezésről. Alexandra Kiadó, Pécs (63. oldal) 

 

https://www.citatum.hu/idezet/61613
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Személyi feltételek 

A feladatok ellátásához az engedélyezett és meglévő álláshelyek száma 7 fő. A 7 fő 

személyzetből 5 fő óvodapedagógusi képesítéssel, 1 fő közoktatási vezetői szakvizsgával, 

2 fő dajka képesítéssel bír.  

A nevelő testület tagjai nyitottak a szakmai továbbképzésekre, tervezik több akkreditált 

tanfolyam, ill. szakvizsga elvégzését.  Az óvodapedagógusok jól felkészültek, több éves 

gyakorlattal rendelkeznek. Az óvodavezető és a pedagógusok közötti folyamatos 

információ áramlásával elősegítjük egymás hatékony munkáját, és a szülővel történő 

kommunikáció során pontos tájékoztatást tudunk nyújtani.  
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3. A család szerepe a társadalomban 

 3. 1. A család mint szocializációs közeg 

 

„A szocializáció a tanulási folyamat, amelynek során az ember megszerzi azt a tudást, 

azokat a gyakorlati ismereteket és készségeket, amelyek birtokában többé-kevésbé 

hatékonyan képes részt venni az egész társadalom, illetve egyes társadalmi csoportok 

életében. Az emberek gyermekkorukban tanulnak meg egyes, konkrét, felnőttkorukban 

betöltendő szerepeket, s ezek hatnak saját családi életük alakítására is. Családjukban 

sajátítják el az ún. nemi szerepeket, amelyek később saját családjuk struktúráját is 

meghatározzák. A szülői család alapján fejlődnek ki azok a készségek, amelyek 

párkapcsolataik szempontjából alapvetőek lesznek. „5 

A szocializálódás az egész élten át tart, és ebben a legmeghatározóbb időszak a 

gyermekkor, amikor a társas viselkedés alapjait tanuljuk meg.  

„Az elsődleges szocializációs közeg (mind időbeliségét, mind jellegét tekintve) a család.”6 

Itt tanulja meg a gyermek a különböző viselkedésformákat, és a családban formálódik 

egyéniséggé, ami attól függ, milyen hatások érik a gyermeket . 

Régen nagycsaládban éltek az emberek, ami azt jelentette, hogy kettő, vagy annál 

több generáció élt együtt, és a rokonság köréből is élhettek itt rokonok, és ebben a 

családban a hierarchia nagyon fontos volt, itt a legidősebb férfi volt a családfő. A 

szokásokat, „normákat” mindenkinek kötelező jelleggel be kellett tartani, nem volt 

megengedett az eltérő „viselkedés”. Később a gazdasági fejlődés hatására, kevesebben 

éltek együtt, de még így is két generáció, azaz két család élt együtt, ezt nevezi a 

szakirodalom törzscsaládnak. A nők munkába állása (a család termelői funkciójában 

változtat), és az iskoláztatás már nem igényelte, hogy több generáció együtt éljen, így a 

generációk, és a rokonok „letöredeztek”, és létrejött a nukleáris család, azaz csak a család 

magja alkotja a családot: szülők és gyerekek.7 

„A tradicionalizmussal szemben a modernizáció lényeges változásokat hozott a 

családokban, de nem jelentett teljes szakítást (Farkas, 2006.).”8 

 
5 Gyarmati György (1997): Magyarország a XX. században. II. kötet. Babits kiadó, Szekszárd 
6 Nagy Ádám -Trencsényi László (2002): Szocializációs közegek a változó társadalomban. Budapest, ISZT 
Alapítvány 
7 Gyarmati György (1997): Magyarország a XX. században. II. kötet. Babits kiadó, Szekszárd 
8 Farkas Péter (2006): A szeretet közössége – A családszociológia alapjai. L’Harmattan Kiadó, Budapest 
(17.o) 
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Tradíció volt például kiválasztani a szülőknek, hogy ki legyen gyermekük házastársa, tehát 

az új család létrejötte nem érzelmi döntés volt, de ettől függetlenül nem mertek 

szembeszállni az idősebbekkel (ezt is szüleiktől tanulták). A modernizáció a társadalmi és 

gazdasági fejlődés következményeként a család változásait is eredményezte. A 

városiasodás, gazdasági fejlődés elősegítette a családok elkülönülését rokonaiktól, és 

önálló egységként működött tovább kisebb családi körben. A házasságok is elkezdtek 

érzelmi alapokra helyeződni, ami érzelmileg kiegyensúlyozottabbá tette a szülőket, így a 

gyermekeket is. A gyermek nevelése fontos kérdés lett a szülők körében. A szülők nevelési 

módszerei különbözőek, és ezt mi pedagógusok csak kiegészíthetjük, nem pótolhatjuk.  

A modellnyújtás során a családi szerepvállalás is fontos a családon belül. Amikor halljuk a 

szüleinket, nagyszüleinket mesélni a régmúltról, gyakran elhangzik az a mondat, hogy: 

„Bezzeg az én időmben!”. A hagyományokhoz, kialakult szabályokhoz való ragaszkodás 

irányította a család életét, és a családi szerepvállalásokat is behatárolták. Például a családot 

érintő döntéseket a férfi hozhatott, viszont a gyermek ellátása, és a háztartás vezetése a nő 

feladatköréhez tartozott. Ezeket a viselkedésmintákat követve nőttek fel a generációk a 

múlt században is. Napjainkban szerepkeveredések, és szerepkiegyenlítődések 

figyelhetőek meg, amikor például az apa részt vállal a gyermekellátási feladatokban, vagy 

az anya is részt vesz (az anyai „funkciók” mellett) a család létfenntartásában, vagyis 

munkába áll. Az anya munkavállalása a családi szerepek és funkciók átrendeződésé t 

eredményezi, mely együtt járhat a családi hierarchia megszűnésével, vagyis inkább 

egyenrangú szerepek jönnek létre. Manapság a szülői szerep meghosszabbodik, mert a 

gyerekek továbbtanulása is hosszabb ideig tart (18-24 éves korig), így az utódnak is tovább 

tart a „gyermeki státusza”. A családalapítás és gyermekvállalás időszaka is kitolódik.  

Mindez hatással van a család életciklusára. A család életciklusa a házassággal (együttélés 

megkezdésével) kezdődik, és az életünk végéig tart. 

A család életében is vannak időben elhatárolható szakaszok, melyek mindig valamilyen 

esemény hatására változnak, és más élethelyzet áll elő. Ezekben az új élethelyzetekben kell 

helytállnia a családnak, és úgy léphetnek tovább egy másik életciklusba.  

 „A különböző szakaszokban eltérő kérdésekkel és problémákkal kell szembenézni. Ezeket 

az újabb feladatokat hívjuk „normál krízisnek” (Komlósi, 2000.)9. Fordulópont jellegű 

időszakokról van szó, amikor a különböző hatások változtatások kívánnak meg a család 

életében, működésében. Igazi krízis akkor keletkezik, ha a család nem tudja funkcióit 

 
9 Komlósi Piroska (2000): Családterápiák. in.: Szőnyi Gábor - Füredi János (szerk.): A pszichoterápia 
tankönyve. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest 
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rugalmasan működtetni, nem tud változni, és nem tudja az új szerepek által megkívánt 

újfajta helyzetet jól kezelni.  

A családfejlődési szakaszok a következők:  

• Újonnan házasodott pár, gyermek nélkül. 

 • Csecsemős család  

• Kisgyermekes család (2,5 - 6 éves korig)  

• Család iskoláskorú gyermekkel (6 - 12 éves korig)  

• Család serdülőkorú gyermekkel  

• A felnövekedett gyermeket kibocsátó család  

• Magukra maradt, még aktív szülők családja  

• Inaktív öreg házaspár családja.  

Minden szakaszban vannak bizonyos veszteségek, melyeket az új szakaszba lépéssel él, 

tapasztal meg a család. Nagy kérdés, hogy a család hogyan birkózik meg ezekkel a 

veszteségekkel, változásokkal (Bodonyi, Busi, Hegedűs, Magyar, Vizelyi, 2006).”10 

Az életciklus váltást követik, és megkönnyítik a ceremóniák, rituálék, ünnepségek 

(például: esküvő, keresztelő, ballagás, temetés, stb.). Ezek az események segítik megélni 

az életciklus-változásokat, valamint nagy jelentőségük van a szerepek újra definiálásában.  

A családszociológián belül, még többen is állítottak fel életciklus modellt (Hill és Rodgers , 

Eric Erikson, stb.), és a közös bennük, hogy a családi életciklusokat gyermekek 

jelenlétéhez kötötték. 

 

3.1.1. A család funkciói 

 

A család egy olyan rendszer, ami egyszerre több szükségletet elégít ki, valamint közvetít a 

családban élő emberek és a társadalom között. Tehát ha a társadalmi elvárások változnak, 

akkor ez hatással van a családi funkciókra.  

A család funkcióinak osztályozása többféle felosztásban ismeretes, attól függően, hogy 

milyen szempontok szerint történik a vizsgálatuk. Változó világunkban ezek a funkciók 

állandó átalakulásban vannak: míg egyes funkciók elsorvadnak, mások fontosabbakká, 

hangsúlyosabbakká válnak. Ez befolyásolja a családok tevékenységrendszerét, egész 

kultúráját, norma- és értékrendszerét. 11 

 
10 Bodonyi Edit- Busi Etelka -Hegedűs Judit- Magyar Erzsébet- Vizelyi Ágnes (2006): A Gyakorlati 
pedagógiai néhány alapkérdése: CSALÁD, GYERMEK, TÁRSADALOM. Bölcsész Konzorcium, Budapest 
11 U.o.: 2006. 
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◼ Biológiai funkció 

Az adott társadalom reprodukciós funkciója az emberek utánpótlása. Sajnos manapság ez a 

funkció kissé háttérbe került, ugyanis a fogyasztói társadalom gazdasági alapokra helyezi a 

családalapítást. Mindez igen kedvezőtlenül hat a demográfiai adatokra. 

A reprodukciós funkció nagyon fontos, és nélkülözhetetlen az embercsoportok 

fennmaradása szempontjából, illetve az embercsoportra jellemző kultúra továbbvitele 

céljából. A reprodukálás által továbbadjuk génjeinket, mely még nagyobb kötődést 

eredményez a család tagjai között, és hiába válnak el a szülők, a gyermekkel a vérrokonság 

mindig összeköti őket. 

 

◼ Termelő funkció  

A család a gazdasági életben a legkisebb szervezeti egyég. Működnek családi 

vállalkozások is, de a mai családok nagyobb része jövedelemből gazdálkodó szervezet, 

melynek bevétele a családban aktívan dolgozó családtagok jövedelmén alapszik.  

 

◼ Fogyasztási funkció  

Családi keretek között a megszerzett javakat felosztják (=fogyasztják) egyéni igényeknek, 

és családi igényeknek megfelelően. A pénzkezelést  is megtanulják, megtapasztalják a 

családban élők. 

 

◼ Gyermekek szocializációja  

Köztudott, hogy az ember társas lény, egyedül nem is létezhetne. Ahhoz, hogy többen 

együtt tudjanak élni, igazodni kell egymáshoz, egymás igényeihez. A család  ehhez nyújt 

megfelelő feltételeket.  

A gyermek személyiségfejlődése szempontjából a családnak kiemelkedő szerepe van. A 

gyermekkel kialakult jó kapcsolat befolyásolja a társadalomba való beilleszkedés 

sikerességét. Fontos, hogy a gyermek mögött egy támogató, őszinte kommunikációval bíró 

család álljon, ezzel érzelmi biztonságot nyújtva, mely kihat egész életére, és a körülöttük 

élők életére is.  
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◼ Felnőttek lelki támogatása 

A társadalomban betöltött szerepek feszültséget gerjesztenek az egyénekben, melyektől 

megóv, illetve levezet a család érzelmi ereje. Modern világunkban az emberi kapcsolatok 

felszínessé válnak, ellaposodnak. Szükségünk van egy olyan közegre, amelyben érzelmileg 

megerősödünk, és feszültségszabályozó funkciója segít feldolgozni az iskolában, 

munkahelyen ért feszültséget, kudarcot. A hatékony problémamegoldást, és 

konfliktuskezelést is elősegíti (a gyermekeknek pedig megtanítja) a kommunikatív, 

összetartó egyénekből álló család. 

 

◼ Idős emberek, betegek gondozása  

Ez a funkció is negatív irányban változott, ugyanis a régebbi, nagycsaládos időszakban a 

több generáció együttélésével sokkal hatékonyabban látta el ezt a feladatot. Manapság a 

legnagyobb probléma a generációk közötti földrajzi távolság, valamint a szűkös 

lakáskörülmények.  

A 20. század végétől az addig aktív munkavállalók nyugdíj ellátásban részesülnek, így nem 

szorulnak rá gyermekeik pénzbeli támogatására. Az idős, beteg családtagok ellátása 

közösségi, társadalmi feladattá vált. 

Mindez olyan irányban hatott, hogy az idősek egyre kevesebbszer érintkeznek a fiatalabb 

generációkkal, mert nem érzik szükségét az idősebbek támogatásának, pedig ez gyengíti az 

összetartozás érzését, és ezzel gyengítik a családot. 

 

3.1.2. Családtípusok 

 

A szociológiai értelemben vett családoknál a család sajátsága a család szerkezéből adódik, 

ugyanis azt veszi figyelembe, hogy mennyi generáció él együtt. Ha csak két generáció 

(szülők, gyerekek) él együtt, akkor családmagról, vagyis nukleáris családról beszélünk. Ha 

kettőnél több generáció él együtt (főleg faluhelyen), akkor nagycsaládról  van szó. 

Természetesen előfordul, hogy sem kis-, sem nagycsaláddal nem találkozunk tiszta 

formában. Az elvált szülőt, aki egyedül neveli gyermekét, családtöredéknek hívjuk 

(Kozma, 1999, 125-126. p.).12 A következő felsorolásban ebből lehet kiindulni. 

• Többgenerációs család és a nagycsalád 

 
12 Kozma Tamás (1999): Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
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Ez a hagyományos családtípus régen nagyon elterjedt volt, ahol a gyermekeket több 

felnőtt is nevelte. Jellemző volt ezekre a családokra az idősek feltétel nélküli 

tisztelete, és a közös cél, melyet közös munkamegosztással értek el. A tradíciót 

követték, mely nem járt együtt a fejlődéssel, és ez esetleg konfliktushoz vezetett a 

családtagok között.  

Régeben a többgenerációs családot nevezték „nagycsaládnak”, de ma már 

különbséget kell tenni többgenerációs család és nagycsalád között, ugyanis a kettő 

vagy több gyermeket nevelő családot hívjuk nagycsaládnak. 

• Nukleáris család 

Nevét onnan kapta, hogy a családtagok „letöredezésével” csak a család magja 

(nucleus) maradt. Ez a családtípus két felnőttből és (vérszerinti, vagy örökbefogadott) 

gyermekükből, vagy gyermekeikből áll, akit/akiket közösen nevelnek saját 

háztartásukban. Jó esetben mindkét szülő dolgozik, mely anyagi biztonságot jelent a 

család számára. Megfelelő kommunikációval, és a feladatok megfelelő elosztásával, 

stabil családi környezetben, a gyermek érzelmi biztonsága is biztosított. A szűk 

családi körből viszont hiányozhat a nagyszülő, főleg ha messze élnek, és kevés 

alkalommal találkoznak. 

• Egyedülálló szülők 

Egy vagy több gyermeket nevel egy szülő. Az egyedülállóság következhet válásból, 

özvegységből, vagy házasság nélküli gyermekvállalásból. Sokan úgy gondolják, hogy 

ebben a családban sérülhet a gyermek, mert hiányzik az egyik szülői minta, vagy nincs 

bensőséges kapcsolata a hiányzó szülővel. Hátrány lehet még a kevesebb  jövedelem, 

melyet a gyermekkel együtt élő szülő megpróbálja pótolni, de csak több idő és 

figyelem ráfordításával sikerülhet, ami jobban megterheli a szülőt. Ez a család jobban 

működhet, ha igénybe veszi a tágabb családi kapcsolatokat és a gyermeket is jobban 

ösztönzi az önállóságra.13 

• Mozaikcsalád 

„Amennyiben precíz definíciót szeretnénk a fogalomhoz társítani, talán az a leírás a 

legpontosabb, amely úgy határozza meg ezt a családtípust, mint egy olyan 

életközösséget, melyet az egyik szülő és gyermekei alkotnak egy új partnerrel 

 
13 Bodonyi Edit- Busi Etelka -Hegedűs Judit- Magyar Erzsébet- Vizelyi Ágnes (2006): A Gyakorlati 
pedagógiai néhány alapkérdése: CSALÁD, GYERMEK, TÁRSADALOM. Bölcsész Konzorcium, Budapest 



18 

 

(házastárssal), aki esetleg szintén hozza vérszerinti gyermekeit az új családba 

(Krahenbühl, Jellouschek, KohausJellouschek, Weber, 2007) ”14 

Mindenképpen meg szerettem volna említeni ezt a családtípust, ugyanis a 

környezetemben is egyre inkább előfordulnak a mozaikcsaládok. Ennek a családnak öt 

típusát sorolhatjuk fel: 

a. pótanyás mozaikcsalád, ahol egy nő csatlakozik a férfihoz, és annak 

gyermekeihez, 

b. a pótapás mozaikcsaládban a férfi csatlakozik a nőhöz, és annak gyermekeihez,  

c. összetett mozaikcsaládról beszélünk, amikor két „töredékcsalád” egyesül (anya 

gyermekeivel és apa gyermekeivel), 

d. a „hozott” gyermek mellé közös gyermeket is vállalnak a szülők, 

e. a részidős mozaikcsaládban a korábbi kapcsolatból származó gyermek a 

különélő szülővel, és annak partnerével csak meghatározott ideig élnek 

együtt.15 

A mozaikcsaládban élők jobb anyagi körülmények között élhetnek, mint az egyszülős 

családban, valamint a családi szerepek is jobban elkülönülnek. A mozaikcsaládban viszont 

több konfliktus is kialakulhat. 

 

3.1.3. Családmodellek (együttélési formák) és változásai 

 

A jelenlegi családmodelleket tekintve terjednek azok a nézetek, miszerint a 

„hagyományos-konzervatív” értelemben vett család intézménye válságban van. Például az 

előző század elején az élettársi kapcsolatot „vadházasságnak” nevezték, és az ebbe a 

családba született gyermeket „fattyú”, vagy „zabigyerek” szóval illették, tehát elítélték  ezt 

az együttélési formát. Nézzük meg a család szerkezének változását a különböző 

századokban, és láthatjuk, hogy ez a változás folyamatjellegű, dinamikája változó. A 

jelenlegi családmodellnek vannak válságjelenségei, de inkább a család intézményének 

átalakulásáról van szó. Ezeket a változásokat befolyásolják a házasodási hajlandóság 

 
14 Verena Krähenbühl - Hans Jellouschek - Margarete Kohaus-Jellouschek - Roland Weber (2009): 
Mozaikcsaládok – szerkezet, fejlődés, kezelés. Animula Kiadó, Budapest (25-34. oldal) 
15 Uo.: 2007. 
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alakulása, a válások számának növekedése, gyermekvállalási kedv csökkenése, együttélési 

formák megítélésének változása.16 

A különböző családtípusok a következő együttélési formában fordulnak elő: házasságon 

alapuló család, élettársi kapcsolaton alapuló család, és egyszülős család.  

A Központi Statisztikai Hivatal 16. kiadványában, amely a családtípusok jellemzőit 

adatokban közlik, a család intézményének változásait támasztja alá. Az itt közölt adatokból 

kiderül, hogy a házasságon alapuló családok száma arányaiban véve csökkent, de még 

mindig többségben van (1990-ben a házasságon alapuló családok aránya 80,2 %, míg 

2011-ben ez az arány 65,3 %). Az élettársi kapcsolatban működő családok aránya 4,3 %-

ról 14,9 %-ra nőtt. Az egyszülős családok 1990-ben 15,5 % volt, 2011-ben ez az arány 

19,8 %. 

1970-ben körülbelül 100000 házasságkötés történt egy évben, de 2013-ban már csak 

38000. A válások száma 1970 és 2013 között 20000 és 30000 között mozgott, ami nem 

nagy mértékű változás, de a házasságkötések számának változását alapul véve arányaiban 

növekedett a válások száma.17 

 

3.2. A helyi családokról általánosságban 

 

Az Ároktői óvodába 47 óvodás jár a helyi óvodába, melyből 35 gyermek halmozottan 

hátrányos helyzetű, 11 gyermek hátrányos helyzetű, és 1 gyermek szociálisan nem szorul 

rá a gyermekvédelmi határozatra. Ebből kiderül, hogy a szülők közül sokan rendelkeznek 

alacsony iskolai végzettséggel, valamint a lakáskörülmények sem megfelelőek. A 

családlátogatások alkalmával is kiderült, hogy a legtöbb családi ház komfort nélküli, pedig 

van fürdőszoba, csak nincs víz a lakásban, illetve egyes otthonokban még áram sincs. Sok 

épületben 5-15 fő is lakik, mely feltételezi, hogy sokféle hatás éri a gyermekeket.  A 

gyermekek többsége nagycsaládban nevelkedik. 

A munkanélküliségnek fő forrása lehet az alacsony iskolai végzettség, mert anélkül nehéz 

elhelyezkedni, munkát találni. Több tanfolyam is indult itt helyben, például 

 
16 Bodonyi Edit- Busi Etelka -Hegedűs Judit- Magyar Erzsébet- Vizelyi Ágnes (2006): A Gyakorlati 
pedagógiai néhány alapkérdése: CSALÁD, GYERMEK, TÁRSADALOM. Bölcsész Konzorcium, Budapest 
 
17 Központi Statisztikai Hivatal – Kiadványok - 2011. évi népszámlálás – 16. A családtípusok jellemzői 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_16_2011.pdf 
Letöltés dátuma: 2019. szeptember 23. 17:25 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_16_2011.pdf
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varrótanfolyam, melynek elvégzése után közmunkaprogram keretében foglalkoztatják az 

embereket.  

Például a gyermekek fellépőruháit is tanfolyamon végzett varrónők varrták meg, valamint 

új törölközőket is kaptunk a helyi fenntartó által vásárolt frottír anyag megvarrásával, 

valamint polár anyagból varrt takarókat és asztalterítőket is. 

Az itt élő emberek próbálnak megfelelni a társadalmi elvárásoknak, de mégis megjelenik 

az eltérő életmódjuk és kultúrájuk. 

Például a jövedelem kézhez vétele után sok édességet vásárolnak a gyermekeknek, nem 

gondolva arra, hogy észszerűbben kellene költekezni. Érzelmileg kötődnek 

gyermekeikhez, de nem gondolkodnak következetesen. A szülők szeretik gyermeküket, és 

ráhagyó, megengedő attitűdöt alkalmaznak a nevelés során, így a gyermekek nem tanulják 

meg a helyes magatartásformákat. Ez megnehezíti a pedagógus és a szülő közötti pozitív 

kapcsolat kialakítását, mert a szülő úgy érzi, őt tüntetjük fel negatív szerepben. Az 

óvodavezetőnek nagy szerepe van abban, hogy a szülővel megbeszélje az óvoda elvárásait 

úgy, hogy ne azt éreztesse a szülővel, hogy valamit rosszul csinált, hanem a gyermek 

érdekeit szem előtt tartva működjön együtt a pedagógusokkal.  

 

3.3. A helyi családokról és a szocializáció 

 

Választásomban a családszocializációs megközelítésre is gondoltam, mert fontos 

megvizsgálni, hogyan működik a család a társadalom részegységeként a társadalmon belül, 

és önmagában is.  De nem kerülhető meg a szocializáció fogalma sem ebben az 

összefüggésben. Az egész életen átívelő szocializáció során az ember az adott kultúra, 

társadalom teljes jogú, tagjaként él és változik, társadalmi lénnyé válik. Fokozatosan 

elsajátítja mindazokat az együttélési, életvezetési formákat, melyek segítenek a konstruktív 

életvezetésben (Bagdy, 2002).18 Mikor sikeres a szocializáció? Úgy gondolom akkor, ha az 

elvárt szabályokat az egyén saját magára nézve tartja kötelezően prioritásnak, nem pedig 

kívülről érkező parancsnak. A szocializáció az együttélés lehetséges és elvárt szabályaival 

ismerteti meg az embert; segít az önismeretben és a társismeretben is: „a szocializáció 

 
18 Bagdy Emőke (2002). Családi szocializáció, és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
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lényegében a társadalmi „embertermelés” folyamata, amelyek révén az egyén bevezetődik 

egy adott társadalomba, megszületik személyes identitása.”  (Buda, 1995).19 

Fontos megemlíteni, hogy az óvodába járó gyermekek nagyrésze hátrányos helyzetű, vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkeznek. Ebből következik, hogy 

lakáskörülményeik, és életkörülményeik miatt nehéz helyzetben vannak.  

Mint már említettem az Ároktői Óvodába járó gyermekek nagy része roma családokból 

érkezett, más szociokulturális háttérrel rendelkeznek. Mindez megmutatkozik az 

értékrendükben is, melyre jellemző, hogy „a romák „testvérekre”, azaz egyenlőként 

tekintenek egymásra (senki nem akarja, hogy alárendeltnek tekintse a másik), javaikat 

gyakran megosztják, illetve megvendégeléskor igen bőkezűek. Az étel  és ital elfogadásával 

megtiszteli a vendéglátót, és egyenrangúnak tekinti őt, és méltónak, hogy egyen a 

főztjéből.”20 Ezt többször megtapasztalhattuk családlátogatások során, és igyekeztük nem 

megsérteni a családot. Ennek köszönhettük, hogy a családok tagjai megnyíltak, és a feltett 

kérdésekre feleltek, nem zárkóztak el a válaszadástól. 

A javak megosztásával együtt jár, hogy nem halmoznak fel sok tárgyat, élelmiszert, mert 

előfordulhat, hogy hamar szétosztják ezeket a testvériség jegyében. Amikor pénz 

kölcsönadására kerül a sor, akkor igyekeznek abból is adni, de próbálnak félretenni  is, ha 

tudnak. 21 Azt mi is láthattuk, hogy a különböző életesemények alkalmával nagyon 

bőkezűek családtagjaikkal, ismerőseikkel, és szépen felöltözve jelennek meg, megtisztelve 

az ünneplőt. Nagyon szeretik azokat az ünnepeket, ahol gyermekeiket láthatják szerepelni. 

Gyakran ünneplik a születésnapokat, és a ballagás is kiemelt helyen szerepel.  

A helyi családok és családtagok sokat segítenek egymásnak az élet minden területén, 

például a gyermeknevelésben is, így sokféle hatás éri a gyermeket, de hamar megtanul 

alkalmazkodni. Az identitás – csoporthoz tartozás – alapja az, hogy a csoport szabályait 

valaki betartja-e. Ha nem, akkor nem tartozik a csoporthoz, nem igaz roma. Az ember neve 

sem jelent erős identitást ezekben a családokban, sőt, van, akit nem ismernek csak a 

„cigány nevén”, amit egy-egy tulajdonság, vagy életesemény alapján kapnak, és 

elfogadják, nem gúnynévként élik meg.22 Olyannyira nem gúnynévnek tekintik, hogy az 

óvodában is használják az azonosításra, amikor azt szeretnék közölni, hogy gyermekükért 

 
19 Buda Béla (1995). A személyiség fejlődés és a nevelés szociálpszichológiája., Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest 
 
20 Fábiánné Andrónyi Katalin (2015): Romológia. L’Harmattan Kiadó, Budapest 
21 Uo.: 2015 
22 Fábiánné Andrónyi Katalin (2015): Romológia. L’Harmattan Kiadó, Budapest 
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egy közeli családtag jön az óvodába. Ezeket igyekeztünk megjegyezni, és azonosítani a 

név viselőjével.  

Az elnevezésekből is kitűnik (Butykos, Kakas, Csibész, stb.), hogy a magyar nyelvből 

választanak ragadványnevet, és nem a roma kultúrához kapcsolódó a roma nyelvből. Azt 

tapasztaltam, hogy egy pár szó kivételével, nem használják a roma nyelvet. Ez arra 

vezethető vissza, hogy az előző rendszerben hátrányt jelentett a romáknak, hogy nem 

beszélték a munkaadóik, munkatársaik, tanáraik nyelvét, és ezektől a negatív 

tapasztalatoktól, kirekesztettségtől akarták megkímélni a szülők gyermekeiket, így 

tudatosan magyar nyelvűnek nevelték gyermekeiket. A roma gyermekek nagyobb része 

meg van keresztelve, ugyanis a valláson belül a megtisztulás ezen formájának nagy 

szerepet tulajdonítanak. Az esküvő esetében már nem ez a helyzet, ugyanis nem 

ragaszkodnak az egyházi esküvőhöz, mert a házasság inkább a közösség belügye, nem 

szükséges egy külső személy annak megszenteléséhez.23 A helyi családok többségére is 

jellemző, hogy a szülők nem kötnek házasságot, inkább élettársi viszonyban élnek, viszont 

nem érzékeltem sok különbséget a házasságon alapuló családok és az egyéb formában 

együtt élő családok között.  

„A többségi társadalom lenézi, ellenszenvet táplál a roma kisebbség iránt, mely  alárendelt 

pozíció is okozhatja a munkához való hozzáállásban a bérmunka, a többségi társadalom 

által „igazi munkának” tekintett tevékenység lebecsülését a cigány közösségen belül, és ez 

a hozzáállás náluk az „ügyeskedés” felértékeléséhez vezet. A gyűjtögetés, üzletelés mind 

olyan módjai a pénzhez jutásnak, ami bárki számára adott lenne, de ha nem elég ügyes, 

okos, ravasz és szerencsés, akkor nem tesz szert jövedelemre. A társadalmi tagozódást 

tekintve a roma nők szerepe alávetett, pedig ő az, aki a családban eltart, spórol, dolgozik 

(például: háztartás vezetése), és a férfiak feladata a költekezés, vendégül látás, üzletelés. ”24  

Itt meg szeretném említeni, hogy az óvodás gyermekek szülei közül többen eljárnak 

szakmunkát végezni, és a nők egy része is vállalta a közmunka programban való részvételt, 

ami azt jelenti, hogy már nem csak az üzletelés a legfőbb pénzszerzési mód, és nem 

becsülik le a többségi társadalom által végzett munkát . Büszkék arra, hogy eljárnak 

dolgozni, és megteremthetik a család számára szükséges javakat.  

Már (országszerte) nem jellemző az állatokkal történő kereskedés, tehát ezzel már nem 

tudnak üzletelni, de többen eljárnak a faluból „lomizni” (a helyiek nevezik így) más 

településekre, és eladják az összegyűjtött tárgyakat, de ez sem jelentős bevételi forrásuk. 

 
23 Uo.: 2015. 
24 Uo.: 2015 
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A fent leírtakkal szerettem volna szemléltetni az óvodába érkező gyermekek családi 

hátterét, értékrendjét, mely igen meghatározó rájuk nézve. Minden ember számára  az a 

norma, amit otthon elsajátít. A gazdasági helyzetük miatt is kerültek kilátástalan helyzetbe, 

illetve az alacsony iskolázottság miatt, mert nem vállalják az ingázást, vagy a költözést egy 

alacsony bérrel járó munka miatt. 

Ezen lehetne segíteni, ha a szülők felismernék, hogy gyermekeik számára fontos az 

intézményes oktatás-nevelés. 

 

4. A pedagógus személye 
 

 

Azt már említettem, hogy az Ároktői Óvodába járó gyermekek nagy része hátrányos 

helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Ez a meghatározás a gazdasági, és 

szociológiai értelemben értendő, de nekünk pedagógusoknak rögtön az jut eszünkbe, hogy 

ennek következményeként több szempontból is hátrányba kerülnek ezek a gyerekek. Hiába 

van törvénybe iktatva, hogy a szülőnek kötelessége gyermekének biztosítani a testi, 

szellemi fejlődését, ha ez nagyobb anyagi áldozattal jár, nem feltétlenül tudja teljesíteni a 

szülő. Mindezek miatt nagyobb szerepet kap a gyermekvédelmi feladatok ellátása az 

óvodában. Itt nagyon fontos szerepe van az óvodavezetőnek, és óvodapedagógusnak, hogy 

meggyőzze a szülőt arról, hogy az óvoda segíthet, és a legjobb helyen van az intézményben 

a gyermeke. Ehhez szükséges, és elengedhetetlen a pedagógus személyisége. Az 

eredményes és hatékony munkavégzéshez egy olyan pedagógus szükségeltetik, aki a 

veleszületett adottságaival és megszerzett tudásával bizonyítja pályaalkalmasságát.  

Az eredményes pedagógusra jellemző alapvető személyiségvonások közül három 

alapképességet emelnék ki: az első a feltétel nélküli elfogadást, mely egy pozitív érzelmi 

odafordulás a gyermek felé. A második alapképesség, amelynek szintén kiemelt 

jelentősége van a pedagógiai munkában, az az empátia, mely nemcsak a másik helyzetének 

beleélésével jár, hanem egyfajta visszajelzést is ad a másiknak, hogy figyelünk rá. A 

harmadik alapképesség a kongruencia, azaz próbáljunk meg minél hitelesebbek lenni a 

kommunikáció során, ez megkönnyítheti a gyermekek viselkedésének szabályozását. Nem 

csak hitelesnek kell lennünk, hanem bizonyos fokú kommunikációs ügyességgel (Sallai, 

1994: 56.)25 is rendelkezni kell, ami már a pedagógiai képességek közé tartozik. Itt a 

 
25 Sallai Éva (1994): A pedagógusmesterség tartalma és tanulhatósága, különös tekintettel a 
pedagógusszemélyiség alakulására. (Bölcsészdoktori disszertáció)  (56.oldal) 
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kommunikáción belüli pontosságot értem, hogy a szülővel folytatott beszélgetések során 

minél pontosabban fejezzem ki magam, és befogadóként figyelmesen jegyezzem meg az 

információkat, és vissza is tudjam adni azokat. A gazdag és rugalmas viselkedési repertoár 

(Sallai, 1994: 63.)26 is hozzásegít az eredményes pedagógiai munkához, mert a 

kommunikáció során ki tudja választani a pedagógus azt a viselkedési módot, ami 

hatékony lehet. A viselkedési repertoárból csak akkor tudom kiválasztani a megfelelő 

viselkedésformát, ha rendelkezem gyors helyzetfelismeréssel, illetve konstruktív 

helyzetalakítási képességgel. A konfliktusok megoldására mindenképpen erőszakmentes és 

kreatív megoldásokat kell alkalmazni. A kompromisszumkészséget a szülőkkel, diákokkal,  

kollégákkal való együttműködés igénye és képessége befolyásolja. Ennek eredményességét 

meghatározza a pedagógus mentális egészsége is.27 

A pedagógus alapvető személyiségvonásai és alapképességei nagyban befolyásolják az 

óvoda és partnerei közötti kommunikációt, és kapcsolatának alakítását.  

A következőkben be szeretném mutatni milyen szerteágazó a kapcsolata az óvodának, és 

hogyan működnek az Ároktői Óvodában. 

 

4.1. A szülők és az óvoda kapcsolata, színterei 

 

Az életkörülmények megváltozása, a küzdelem a mindennapi megélhetésért érezteti hatását 

a legideálisabb családban is. A helyi gyermekek nagy részét folyamatosan érik negatív 

hatások, például: 

− alacsony jövedelemszint 

− rossz lakáskörülmények 

− alacsony műveltségi szint 

− elhanyagoló nevelés, gondozás 

− devianciák halmozódása (alkohol, drog, bűncselekmény) 

− erőszakot árasztó filmek 

− verbális agresszió. 

Az otthonról hozott feszültségek a kisgyermek viselkedésén az óvodában is 

tapasztaltatóak, s így a társadalmi és családi problémák begyűrűznek a gyermekcsoportok 

 
26 U.o.: 1994.  63. oldal 
27 Falus Iván (2003): Didaktika.  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
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életébe. Az óvodai nevelés nem csak kiegészítője, hanem sok esetben kompenzálója is a 

családi nevelésnek. 

„Az óvodai nevelés a családi neveléssel kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. 

Gondozzuk, ápoljuk, védjük, szocializáljuk, neveljük, fejlesztjük őket. Keressük a további 

lehetőségeket a kapcsolat mélyítése céljából. Ennek alapvető feltétele a családdal való 

együttműködés.”28 

A szülővel kialakított kapcsolatnak tapintatosnak kell lennie, valamint empatikusnak, 

elfogadónak. Közös rendezvények, ünnepek alkalmával próbáljuk elmélyíteni az óvoda és 

család kapcsolatát. 

 

4.1.1. A helyi Pedagógiai Program kapcsolatrendszere 

 

Az óvoda rendszer szerint működik és azért, hogy funkcióit zavartalanul érvényesíteni 

tudja a gyermekek érdekében, minden tényező működését össze kell hangolnia.  

A családdal történő nyílt, őszinte együttműködés csak a kölcsönös bizalom talaján 

valósulhat meg. A szülőknek tapasztalniuk kell, hogy tiszteletbe tartjuk nevelési elveiket, 

hogy szeretjük gyermeküket. Arra törekszünk, hogy emberi magatartásunkban, szakmai 

felkészültségünkben egyaránt példamutatóak legyünk.  

Az együttműködés egy folyamat, amelyet nemcsak időszakos cselekvések sorozatának kell 

értelmezni. Pontosan kell tudni, hogy mit várunk el egymástól. Ennek alapja a rendszeres 

vélemény feltárás, ami a minőség megvalósításának is egyik fontos alappillére. 

A helyi óvodában az informális kapcsolatrendszer lehetséges módjai közül a helyi szülők 

a napi beszélgetéseket tartják a legfontosabbnak, ugyanis gyakran személyesen szeretnék 

megosztani közlendőjüket, vagy érdeklődni. Ilyenkor hívjuk fel a figyelmüket a közelgő 

eseményekre, például a közös óvodai ünnepekre, és ennek következtében többen eljönnek. 

Nagyon érdeklődőek amikor gyermekeiket láthatják szerepelni az óvodai rendezvényeken, 

viszont a községi ünnepeken kevesebb számban vesznek részt a szülők. A szülőkkel 

közösen szervezett szabadidős programokra sokan jönnek el, valamint a gyermekek 

számára szervezett szabadidős programok (pl.: bábszínház) visszajelzése is pozitív. Sajnos 

 
28 Deliné Fráter Katalin (1997): Lépésről lépésre óvodafejlesztő program, Debreceni Egyetem 
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény  
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a faliújság szerepe nagyon kicsi az Ároktői Óvodában, ugyanis nem szokták figyelni a 

szülők a kifüggesztett információkat, csak ha felhívjuk rá a figyelmüket.  

Az óvoda formális kapcsolatrendszerén belül a családlátogatást tartom a 

legjelentősebbnek, ugyanis az első családlátogatás alkalmával kezd alakulni a kapcsolat a 

családdal. A személyes beszélgetések alkalmával a szülők többsége megnyílik, de van, aki 

be sem szeretne minket engedni lakásába, hanem inkább az óvodában szeretne találkozni 

az óvodavezetővel. A szülői értekezletek alkalmával is élhetnek a személyes és társas 

beszélgetés lehetőségével, de itt már nem nyílnak meg, inkább csak megfigyelnek. A szülői 

szervezeti tagokat jelentkezés, vagy jelölés alapján választják ki szavazással  a nevelési év 

első szülői értekezletén. Egyre kevesebben ajánlják fel, hogy szülői szervezet tagjai 

szeretnének lenni, viszont, ha az óvodavezető javasol valakit, szívesen elfogadják, mert 

megtiszteltetésnek veszik a jelölést.  

Fontosnak tartom megemlíteni a kapcsolattartási lehetőségek közül a telefont, mert sokan 

telefonon jelentik be a hiányzást, illetve az életkörülmények megváltozását. Sok szülőnek 

már okostelefonja van, de a facebookot nem használjuk kapcsolattartásra, csak az óvodai 

képeket tesszük nyilvánossá, és sajnos itt is előfordul, hogy egymásra tesznek negatív 

megjegyzést, amit például szülői értekezlet, vagy óvodai rendezvények alatt nem tesznek.  

Emailezni egyáltalán nem szoktak, sőt néha segítséget kérnek az óvodavezetőtől, ha 

emailbe kell elküldeni hivatalos, vagy egyéb dokumentumokat. 

A formális kapcsolatrendszerbe beletartozik az elégedettségmérő kérdőívek használata. Én 

is összeállítottam egy kérdőívet, mely információval szolgál, hogy mennyire elégedettek a 

szülők az óvoda szokásrendszerével, a pedagógusok nevelőmunkájával, az óvoda-szülő 

kapcsolattartással, szervezett programokkal, gyermekeik előmenetelével. A csoportomba 

járó 25 gyermek szülei közül 16 volt hajlandó kitölteni a kérdőíveket úgy, hogy én 

felolvastam a kérdéseket, és nekik csak válaszolni kellett. A válaszadók közül nem szerette 

volna senki hazavinni a kérdőívet, így egyszerűbbnek találták a válaszadást. A többiek 

valamilyen kifogással élve, vagy egyenesen megtagadták a válaszadást.  

Talán egy kicsit interjúnak is tűnt a kérdőívek kitöltése, mert a szülők röviden elmondták 

véleményüket is. A 10 kérdés közül a legelégedettebbek (maximális pontszámmal) az 

óvodában kialakított családias, nyugodt légkörrel (beszoktatás a szülővel együtt történt); az 

óvodában kialakított szokásrendszerrel; és az óvoda-szülő kapcsolattartással voltak, 

valamint azzal, hogy a gyermekeiket megfelelő ismerettel látjuk el. Kevesebb pontszámot 

értek el, de csak kis különbséggel (3pont) a nevelési módszerek, amelyet az 

óvodapedagógusok alkalmaznak, és a gyermekük fejlődésének előmenetele. Négy szülő 
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nyilatkozott úgy, hogy gyermeke inkább szeret óvodába járni, mint nem, de nem adtak 

egyértelműen igen választ.  

A legkevesebb pontot kapott (6 ponttal lemaradva a maximálistól) az elégedettség a 

szervezett programokkal, valamint az a megállapítás, miszerint az óvodában magas szintű 

nevelőmunka folyik. 

A kérdőív utolsó pontjában rákérdeztem a szülők javaslataira, észrevételeire, és két szülő a 

programokat kifogásolta, hogy egy rendezvényen belül több lehetőség kellene hogy jusson 

a gyerekeknek a tevékenységekre. Pontos tevékenységet ők sem határoztak meg.  

Szerettem volna, ha a szülők nagyobb részének véleményét megtudtam volna, mert még 

pontosabb információt kapok a munkánk elégedettségével, eredményességével 

kapcsolatban. Sok szülőnek határozott véleménye van az óvodáról, és az ott folyó 

munkáról, de van, akinek csak az a fontos, hogy gyermekét bántódás ne érje, és szeressen 

óvodába járni. Arra a következtetésre jutottam, hogy ha a gyermek biztonságban érzi 

magát az óvodában, és az óvodapedagógus megfelelően kommunikál a szülővel, akkor 

sokkal könnyebb az együttműködés a családokkal. 

 

4.1.2. Az együttműködés tartalmi formái 

 

Első óvodai találkozás a szülővel (esetleg gyermekével) beiratkozáskor történik egy egyéni 

beszélgetés formájában. Ekkor megismerkednek az óvodával, és a gyermekről az 

óvodavezető anamnézist vesz fel (ha az első családlátogatáskor nem történt meg). Az 

óvodavezető udvarias és megértő viselkedése arra ösztönzi a szülőt, hogy bátran tegye fel 

kérdéseit. 

 A családlátogatások célja elsősorban a gyermek lakókörnyezetének megismerése, 

valamint az otthoni viselkedésének megnyilvánulásai, a szülők nevelésének pillanatnyi 

megfigyelése.  

Azért írtam pillanatnyi megfigyelést, mert egy-két családlátogatás alkalmával még nem 

kaphatunk teljes képet sem a gyermekről, sem a szüleiről.  

Van olyan szülő, aki teljes együttműködéséről biztosít minket személyes találkozásnál, de 

a későbbiek során kiderül, hogy rendszerint nem vesz részt szülői értekezleten, valamint a 

gyermekét sem engedi a szervezett rendezvényekre. A gyermekről sem kaphatunk teljes 

képet, mert másképp viselkedik az óvodai környezetben, mint a megszokott otthoni 

körülmények között. 
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Az Ároktői Óvoda első családlátogatásának fő témája a beiratkozás időpontja, szükséges 

iratok, valamint, ha mód van rá, a gyermek anamnézisének felvétele. 

A hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket is a látogatások által tartjuk 

figyelemmel, ezért a látogatások szervezésekor mindig kiemelt fontossággal bírnak.  

Sok családlátogatásunknak az a célja, hogy megtudjuk a szülőtől, mi az oka anna k, hogy a 

gyermek nem jár óvodába. Ez mindannak ellenére történik, hogy szülői értekezleten is 

elhangzik, valamint a pedagógusoktól is gyakran hallják a szülők, hogy legyenek szívesek 

jelezni, ha probléma adódik. Esetleg segítségükre is lehetünk abban, kihez forduljanak, mit 

tegyenek. 

Első szülői értekezlet alkalmával megtapasztalják az új gyermekek szülei, hogy fontos a 

jelenlétük, ugyanis lényeges információk hangzanak el. Megismerkednek az óvodai élettel, 

házirenddel, valamint az óvoda és a szülő kapcsolattartási módjairól, és az 

információszolgáltatás rendjéről. Már ekkor el kell kezdeni a partnerséget kialakítani a 

szülővel, és bátorítani őket, hogy problémáikkal nyugodtan fordulhatnak az 

óvodavezetőhöz. Ugyanakkor hangoztatni kell, hogy minden, amit teszünk, a gyermekeik 

érdekében történik. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy mit kell behozni az egészéges életmód 

kialakításához szükséges eszközök közül. Javasoljuk az időjárásnak megfelelő váltóruha 

elhelyezését a gyermek jelénél található zsákban. A szülői értekezleten megkérdezzük az 

anyukáktól, hogy az anya jelenléte mennyi ideig tartson a beszoktatás alatt. Az évek során 

ez nagyon változó volt. Ebben a nevelési évben rövid időintervallumot határoztunk meg 

közösen a szülőkkel az „anyás beszoktatáshoz”, de ez nem jelentett nagy gondot a 

gyermekeknek, hamar beszoktak (körülbelül két hét alatt). Az előző nevelési évben egy 

hónapot szavaztak meg a szülők anyás beszoktatásra, de ez az időpont mégis elnyúlt, mert 

a végén úgy tűnt, hogy a szülő nem képes elválni gyermekétől. Az óvodavezető udvariasan 

tájékoztatta a szülőket a közösen megállapított időpont betartására. 

Beszoktatáskor szeretetteljes, biztonságos óvodai légkört teremtünk a gyermekeknek a 

beilleszkedés megkönnyítése érdekében.  

Ekkor nagyon fontos a szülővel alakuló kapcsolat, melyben szintén fontos a tolerancia és 

empátia, még akkor is, ha nem értünk egyet a szülő nevelési módszereivel.  

A család eltérő szokás- és szabályrendszeréből eredő különbségeket próbáljuk pozitívan 

befolyásolni. Ez csak akkor lehetséges, ha látják a szülők, hogy az óvodában jól működik, 

és a gyermek jól érzi magát. Ha a szülők azt tapasztalják, hogy gyermekeiket szeretik, és 

biztonságban vannak az intézményben, akkor bizalmasabb kapcsolat alakul ki a pedagógus 
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és a szülő között. Így könnyebben elfogadják a pedagógusok javaslatát, mely pozitív 

irányba befolyásolja a családok életmódját, szokásrendjét, nevelési elveit.  

 

Szülői értekezlet 

Évente 2-3 alkalommal szülői értekezlet keretében tájékoztatást adunk a szülőknek egy 

nevelési időszak munkájáról, valamint az elkövetkezendő eseményekről, rendezvényekről, 

és a gyermek fejlődésével kapcsolatban is. 

A pedagógusokat a következőkben leírt törvény kötelezi a rendszeres tájékoztatásra. A 

2011. évi nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésben leírtak szerint a 

pedagógus kötelességei és jogai, hogy „A pedagógus alapvető feladata a rábízott 

gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos 

alapprogramja szerinti nevelése, iskolában a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, 

elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési 

tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy  

(f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről”. 29 

A szülők többsége érdeklődik gyermekének fejlődési előmeneteléről, de  nincsenek 

tisztában azzal, hogy az adott korban körülbelül mit várhatunk el a gyermektől. 

Tapasztalják a fejlődést, mert örömmel mesélik, hogy milyen lelkesen versel és énekel a 

gyermek otthonában, de az otthoni körülmények a gyermekek többségének nem biztosítja a 

tárgyi feltételeket (például: ceruza, papír, festék, ecset, meséskönyv, foglalkoztatók, 

játékeszközök stb.) a további fejlődéshez.  

Ide kapcsolódik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, mely a szülő 

kötelességeiről szól, amelyben előírja, hogy gondoskodni kell gyermekéről mind testi, 

mind értelmi, érzelmi fejlődésének feltételeiről, ehhez együtt kell működni az 

intézményekkel, és figyelemmel kell kísérnie gyermeke fejlődését, tanulmányi 

előmenetelét. A tankötelezettség megkezdésétől biztosítania kell gyermeke számára az 

óvodai nevelésben való részvételét.  A szülőnek joga van megismerni a gyermekét nevelő-

 
292011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3Dsz%25C3%
25BCl%25C5%2591%2Bjogai%2Bk%25C3%25B6teless%25C3%25A9gei (Letöltés dátuma: 2019. 
augusztus 12. 9:41) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3Dsz%25C3%25BCl%25C5%2591%2Bjogai%2Bk%25C3%25B6teless%25C3%25A9gei
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3Dsz%25C3%25BCl%25C5%2591%2Bjogai%2Bk%25C3%25B6teless%25C3%25A9gei
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oktató intézet pedagógiai programját, házirendjét, valamint azokat a dokumentumokat, 

mely tájékoztatást ad a gyermek fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről.30 

Az év első szülői értekezletén kerülnek megválasztásra a szülői szervezet tagjait. 

Ismertetjük az SZMSZ-t, Házirendet. Megbeszéljük, hogy a működésünket irányító 

dokumentumok (helyi Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) milyen módon érhetőek el.  

Inkább szóbeli tájékoztatást kérnek az év folyamán a szülők, mert nem olvasgatják a 

rendelkezésre bocsátott írásbeli dokumentumokat. Például a gyermekek hiányzásának 

igazolásáról szóló szabályokról folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, mert általában nem 

jelzik az 1-2 napos hiányzást, és az orvosi igazolások sem minden esetben egyeznek a 

hiányzás időpontjával. Az óvodavezető fontos szerepet tölt be a szabályok betartatásánál.  

Sajnos előfordul, hogy a szülők egy része érdektelen az ilyen kapcsolattartási formával 

szemben, mert szerintük úgyis megtudják miről van szó egy-egy értekezleten. Majd, 

amikor más szülőket kérdez óvodai információkról, és kiderül, hogy nem tud például egy 

fényképezkedés időpontjáról, akkor a többi szülő rászól, hogy:” Nem voltál ott szülőin? 

Elmondták.” Ezzel mintegy ösztönzik egymást, hogy vegyenek részt a szülői értekezleten. 

A szülői értekezleten megbeszéljük a leggyakrabban felmerülő problémákat, kérdéseket. 

Nyitottak vagyunk a szülők véleményére, javaslataira, és felmérjük az igényeket.  

A szülői szervezet tagjai fontos feladatot látnak el, melyek közül a legfontosabb, hogy 

egyetértési jogot gyakorolnak a Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend elfogadásakor. A 

munkaközösség tagjainak véleményezési joga van az ünnepélyek, megemlékezések 

rendjében, a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, a gyermekek nagyobb csoportját érintő 

kérdésekben. 

A szülő-pedagógus kapcsolatát mélyítik a napi találkozások. A pedagógusok nem 

zárkóznak el a szülők érdeklődésétől, de nehéz megoldani, hogy egy-egy beszélgetés a 

szülővel a találkozás alatt diszkrét legyen.  

Fogadóórát nem tudunk tartani, ugyanis a szülő nem jelenik meg rajta, pedig a személyes 

beszélgetés ezen formája egyénileg történne, és biztosítaná a teljes diszkréciót. Az 

óvodavezetőt is folyamatosan keresik, nem szokták betartani a megadott időpontot a 

találkozásra. A szülők számára nagyon fontos, hogy rögtön közöljék problémáikat, 

kérdéseiket. A napi találkozások alkalmával is gyakran fordulnak egyéni problémákkal a 

pedagógushoz a szülők, valamint megerősítjük a soron következő programok időpontját, 

teendőit.  

 
30 U.o.  
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Erre azért van szükség, mert nem olvassák a faliújságra kihelyezett információkat. A 

gyermekmunkákat is csak futólag nézik meg, és nem értékelik a látottakat. 

 

Közös óvodai ünnepek 

A helyi szülők nagyon szeretik az ünnepeket, és szeretik látni gyermekeiket szerepelni. 

Ezért a legtöbb ünnepre a szülőket is meghívjuk. A helyi óvodában nincs alkalmas helyiség 

a szülőkkel történő ünnepléshez, ezért a Tompa Mihály Közösségi Házzal szorosan 

együttműködve rendezzük meg ünnepeinket, jeles napjainkat. Segítenek a terem 

berendezésénél, székekkel, padokkal biztosítják a meghívottak számára a kényelmet.  

Játszóházat szervez az óvodavezető minden nevelési évben, és főleg ünnepre készülődés, 

ünnepre hangolódás a fő cél. Minden nevelési évben más ünnephez kötődik a játszóház. 

Volt farsang előtt, másik évben húsvét előtt, mikulás alkalmával is. 

 

4.2. Intézményen kívüli kapcsolatok 

 

Fontos megemlíteni az óvodán kívüli kapcsolatokat is, mert ezek hozzásegítik az óvodát az 

óvoda óvó-védő és nevelési funkciójának beteljesítéséhez.  

Elsőként megemlítem a fenntartóval kialakított kapcsolatot, mely pozitív, és segítő 

szándékkal fordul az óvoda felé. Ebben az évben például hozzásegítették a gyermekeket, 

hogy eljussanak a miskolci Minimanó játszóházba. Ez a szülőknek nagy örömöt okozott, 

hogy gyermekük eljuthat egy távolabbi városba, és ezen belül egy számára kialakított 

játéktérbe. Az óvodavezető feladatai közé tartozik, hogy a fenntartó felé a működéssel, 

gazdálkodással, adatszolgáltatással kapcsolatos információáramlás folyamatos legyen. 

Az óvoda és iskola kapcsolata is töretlen az évek folyamán. Meghívjuk az 

intézményvezetőt ünnepeinkre. A községi ünnepeken, jeles napokon is együtt szereplünk 

az iskolásokkal. A nagycsoportosokat meghívja a negyedikes tanítónéni -aki majdan az ő 

osztályfőnökük lesz- egy kis ismerkedésre, melyben játékos feladatokat oldanak meg a 

gyerekek. Ennek nagy sikere szokott lenni a nagycsoportosok között, olyannyira, hogy 

várják mikor lesznek iskolások. 

Az iskola vezetője végzi az óvodánkban a fejlesztés a gyerekeknél. 

A helyi Tompa Mihály Közösségi Házat már említettem, mert a rendezvények 

lebonyolításánál nagy segítség a kialakított tér biztosítása. 
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A Családsegítő Szolgálattal folyamatos az együttműködés a hátrányos és halmozottan 

hátrányos gyermekek megfigyelése, és nyomon követése céljából. A hiányzások 

visszaszorításában nagy szerepe van az óvoda és családsegítő együttműködésének.  

A védőnő rendszeres jelenléte elengedhetetlen óvodánkban, aki tisztasági ellenőrzést tart, 

és közli a szülővel, ha probléma adódik a gyermekkel. 

Pedagógiai Szakszolgálattal is megfelelő a munkakapcsolat. Rendszeresen jár a logopédus, 

valamint a szűréseket és vizsgálatokat is végeznek a gyerekeknél. 

Az intézményen kívüli kapcsolatok közül nagyon fontosnak tartom a helyi Szivárvány 

Gyermekházzal kialakított kapcsolatot. Mielőtt óvodapedagógusként kezdtem dolgozni, 

Biztos Kezdet Gyerekház koordinátor voltam, ezáltal betekintést nyertem a 

Gyerekházakban folyó munkába. Gyerekházak csak a hátrányos helyzetű településeken 

működnek a helyi családok segítésére.  Nagy mennyiségű információt gyűjtenek az oda 

járó 0-3 éves gyermekekről, amelyet megosztanak az együttműködő intézményekkel (pl.: 

óvodával, védőnővel stb.). 
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5. Esélyteremtés az Ároktői Óvodában 
 

A halmozottan hátrányos és hátrányos helyzet társadalmi egyenlőtlenségekből adódik, 

melyeket törvényekkel próbálnak kompenzálni. A 2011. évi CXC. törvény 1. § (1) alapján 

a köznevelés kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás 

megakadályozása és a tehetséggondozás31.  

 A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 8. §-a kimondja, hogy a gyermeknek 3 éves 

korától kötelező óvodába járni. Fel lehet venni azt a gyermeket is óvodába, aki a 

felvételétől számítva fél éven belül tölti be a 3. életévét. 32 Fontosnak tartom ezt a törvényi 

előírást, mert ez lehetővé teszi, hogy minél korábban részt vegyenek a hátrányos helyzetű 

gyerekek az intézményes oktatásban-nevelésben, ezzel is növelve esélyeiket, mellyel 

felzárkózhatnak. A hátrányos helyzetű családok számára nagy segítség a 2016. január 1-től 

érvényes 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a, mely rendelkezik az ingyenes óvodai és 

szünidei étkezésről. 33 Ez a törvény hatással van az óvodába járás gyakoriságára, ugyanis 

kevés a hiányzás, ritkán vannak a gyerekek 20 fős csoportlétszám alatt. Az egészséges 

táplálkozás is biztosítva van számukra az óvodában és iskolában, így egészségesen 

fejlődhetnek.  

A hátrányos helyzet társadalmi eredetű probléma, melyből adódó egyenlőtlenségeket 

pedagógiai szempontból próbálunk enyhíteni, és ehhez egyéb szakmai segítséget is 

igénybe veszünk (pszichológus, szociális munkás, családsegítő, logopédus, fejlesztő 

pedagógus). 

Pedagógiai programunk Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program, melyet az 

ingerszegény környezetből érkező gyermekek számára a legoptimálisabbnak tartok.  A 

komplex tevékenységeket játékosan, kreatívan valósítjuk meg.  

A különböző, de egymásba fonódó tevékenységeket három nevelési folyamat határoz meg 

leginkább: a tapasztalatszerzés, a gyakorlás, és az elemi általánosítása. A gyermekek 

fejlesztési lehetőségei közül a vizuális tevékenységek, és a különböző alkotómunkák 

alkalmasak minél szélesebb körű cselekvéses tapasztalatszerzésre .34  

 
31 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv 
(Letöltés dátuma: 2019. június 12. 10:16) 
32 U.o. 
33 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv#lbj0id1c18 (Letöltés dátuma: 2019. június 14. 8:40) 
34 Szabóné Nemes Magdolna - Csapucha Klára - Wittmann-né Dúzs Margit (2016):  A kreativitás játékos 
fejlesztése az óvodában. Flaccus Kiadó, Budapest 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv#lbj0id1c18
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A tevékenységekben megvalósuló tanulást, az anyanyelvi és értelmi fejlesztést és nevelést , 

az egészséges életmód alakításának feladatait, az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelést  is 

szeretnénk megvalósítani egyéni bánásmóddal, differenciálással. Az egyéni bánásmód a 

gyermekek nehézségeinek, problémáinak felismerésében és figyelembevételében nyilvánul 

meg. A differenciálásban alkalmazunk tematikus differenciálást, mely a megfelelő 

nehézségi szint felállításában, kiegészítéses differenciálásban, és teljesítmény szerinti 

értékelésben valósul meg. A metodikai differenciálás a megfelelő időtartam 

meghatározásával, a feladatok optimális számával, valamint az egyéni tanulási és 

munkatempó figyelembevételével történik.  

A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez megfelelő környezet és eszközrendszer 

szükséges. Ennek érdekében csatlakozott az Ároktői Óvoda az EFOP-3.1.3-16-2016-

00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása 

kiemelt projekt az „Esélyteremtő óvoda" című pályázathoz, mely egy kiemelt projekt, és a 

megvalósítója az Oktatási Hivatal. Az „Esélyteremtő óvoda” pályázat segítséget nyújt 

egyrészt egy komplex intézményi fejlesztésben, mert a hatékony pedagógiai tevékenységek 

feltételeinek megteremtéséhez hozzájárul eszközökkel, értékközvetítő, kulturális 

gyermekprogramokkal, valamint az egyéni fejlesztéshez szükséges szakemberek 

biztosításával. Igény szerint roma dajka foglalkoztatását is vállalják , de ezt a helyi 

óvodában nem vették igénybe. 

A pályázat másik részéről az óvodában dolgozó pedagógusok támogatása érdekében 30 

hónapra konzulens (tanácsadó) segíti a pedagógus munkáját, valamint a változási folyamat 

elősegítésének céljából. Az intézménynek lehetősége nyílik módszertani központtá és/vagy 

felsőoktatási intézmény gyakorló helyévé válni. Szupervízió is igénybe vehető, amely a 

szakmai kiégést előzi meg.  

A pályázatban közreműködő óvodapedagógusok képzésen vettek részt a pályázati szakasz 

kezdetén, amely több óvoda megismerését tette lehetővé. Megfelelően felkészült trénerek 

irányították a képzést, ahol nyíltan beszélgethettünk a jó gyakorlatokról, de a felmerülő 

problémákról is. Számomra ez a képzés egyfajta szupervízió volt, mely megmutatta, hogy 

jó irányban haladunk. 

Az „Esélyteremtő óvoda” nevelési fókuszai közé tartozik a befogadás  (befogadó 

környezet, és szemlélet), elfogadás (emocionális, szociális, szituatív), méltányosság 

(hozzáférés pl.: az oktatáshoz a különböző társadalmi rétegeknek), a társadalmilag 

elfogadott normáktól eltérő kulturális szokások megismerése, megértése, és a személyes és 

intézményi szocializáció (normákhoz való igazodás).  
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Szerintem ennek a pályázatnak nagyon találó az Esélyteremtő óvoda elnevezés, mely 

felméri a gyermekek igényeit, és eszközökkel, programokkal látja el az óvodát, valamint a 

pedagógusokat is segíti, támogatja munkájában.  

Az óvodavezető és a nevelőtestület is támogatja az  innovatív folyamatokat, a modern 

eszközök használatát, az új módszereket, melynek érdekében képzéseken is részt veszünk, 

ezzel is elősegítve a gyermekek megfelelő fejlődését, valamint felzárkózását.   
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6. Összefoglalás 
 

Amikor az Ároktői Óvodában kezdtem el dolgozni, megfogalmazódott bennem, hogy 

sikeres munkát csak akkor lehet végezni, ha megismerem a helyi családokat és a 

többségnél eltérő kultúrát. Kihívást jelentett, hogy megtanítsuk a gyerekeknek a közösség 

normáihoz, szokásaihoz való igazodást, és a felnőttekkel, kortársaikkal kialakított 

kommunikációt, mely által fejlődött érzelmi intelligenciájuk, és így felértékelődött a 

szociális kompetencia fejlesztése, mely nagymértékben segíti az esélyteremtést. 

Azért választottam ezt a témát, mert egyrészt, mint pedagógus érdekesnek, és folyamatosan 

változónak találom a szülő-pedagógus kapcsolatot, másrészt az óvodavezetőnek a 

legfontosabb teendőinek egyike ennek a kapcsolatnak a figyelemmel tartása, alakítása. 

Nem csak a szülővel történő kapcsolat alakítása óvodavezetői feladat, hanem az egész 

intézmény vezetése olyan tevékenység, amely – a kommunikációra támaszkodva – meg-

határozott célok érdekében befolyásolja az emberek közötti kapcsolatokat és az emberi 

magatartásokat.35 

Az óvoda zavartalan működéséhez elengedhetetlen a szülő és a pedagógus pozitív 

viszonya. A nevelőtestület tagjainak hozzáértése feltétlenül szükséges a folyamatosan 

változó igények, kérések kielégítéséhez, valamint a hátrányos helyzettel élő családokkal 

történő együttműködéshez. A folyamatos alkalmazkodás mellett a hagyományos 

kapcsolattartás is fontos szerepet kap. 

Az óvoda életét átgondolva, pontosan megszervezve lehet irányítani, pozitív példa 

nyújtásával tudjuk elvárni az együttműködést, és a megértést a szülők részéről is.  A szülő 

és pedagógus együttműködésének sok lehetséges módja van, és nem könnyű kialakítani a 

legmegfelelőbbet, mert egyszer személyes beszélgetést szeretnének  a szülők, máskor 

„nincs idejük” meghallgatni minket. Ehhez tudni kell alkalmazkodni, és megtenni a 

megfelelő lépeseket a kommunikáció kialakításának érdekében. 

A dolgozatomban bemutattam, hogy mennyire szerteágazó az óvoda kapcsolatrendszere, és 

milyen fontos szerepet tölt be az óvoda életében a család, ezen belül szülő, és a szülői 

kapcsolatok irányítása. 

 
35 Bayer József (1995): Vezetési modellek – vezetési stílusok. Vinton Kiadó, Budapest 
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Három évet dolgoztam az Ároktői Óvodában, melyben az óvodavezetőt folyamatos kihívás 

elé állítják a hátrányos helyzetben elő családok gyermekeinek befogadása, óvodai ellátása, 

szülővel történő együttműködése, a sajátos értékrendük, és életvitelük miatt.  

Az ingerszegény környezetből érkező gyermekek nevelésére sok gondot fordítunk, mert 

szociálisan, értelmileg és érzelmileg is van elmaradásuk. Munkásságommal szeretnék 

ezeken a hátrányokon csökkenteni, és biztosítani a gyermekeknek az esélyegyenlőségét. 
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Summary 
 

 

When I started working at the Ároktő Nursery, I realized that successful work can only be 

achieved if I get to know the local families and the cultures that are different from the 

majority. It has been challenging to teach children to conform to community norms, habits, 

and communication with adults and peers, through which they have developed their 

emotional intelligence, and thus the development of social competence, which greatly 

contributes to disadvantages. I chose this topic because, first as a nursery teacher I find the 

parent-teacher relationship interesting, on the other hand, one of the most important tasks 

nursery leaders is to keep that relationship in mind. It is not only the task of the 

kindergarten teacher to develop the relationship with the parent, but the management of the 

whole institution. The smooth functioning of the kindergarten a positive relationship 

between the parent and the teacher is essential. Members of the teaching staff expertise 

necessary to meet the constantly changing needs, requests and cooperation with families 

living in deprivation. In addition to continuous adaptation, traditional contact also plays an 

important role.  

The parent and teacher cooperation is possible in many ways, and it is difficult to establish 

the most appropriate because once a person wanting to talk to the parents, sometimes "no 

time" to listen to us. To do this, one must be able to adapt and take appropriate steps to 

develop communication. In my dissertation I presented how diverse the relationship system 

of the kindergarten is and the important role of the kindergarten life of the family, 

including the parents and the parental relationship management. The life of the nursery can 

be thought through and carefully organized, by providing a positive example, we can 

expect cooperation and understanding from parents. I worked for three years at the Ároktő 

Nursery, where the nursery leader is constantly challenged by the needs of children from 

disadvantaged families, their kindergarten care, cooperation with their parents, their 

particular values and their way of life. I want to reduce these disadvantages and provide 

equal opportunities for children with my work. 
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