
 

Zóka Katalin 

Az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelés lehetőségei a 

gyerekek szocializációjában, integrációjában 

  

A gyermekközpontú nyelvi kommunikációs nevelés sikerének alapja a családok 

bevonása az óvodai nevelés folyamatába a gyerekek érdekében. A családi intervenció 

szemlélete megkívánja a pedagógusszerep interpretációjának kiterjesztését, a 

családokkal való egyenrangú kapcsolat kialakítását, a családi kompetenciák erősítését. 

A nyelvi hátrányok kompenzációjában kiemelt jelentősége van a komplex művészeti 

tevékenységeknek, a korszerű tartalmak és módszerek beillesztésének a 

pedagógusképzésbe. A családi kontextus érvényesítése megkívánja olyan összetett 

programok létrehozását, melyek a szülők társadalmi mobilizációját is elősegítik. 

   

A tanulmány kiinduló gondolata az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelés jelentőségének 

megfogalmazása. A nevelési területen belül kiemelt szerepe van az óvodai irodalmi 

nevelésnek mint a személyiségformálás gyermeki jellemzőkhöz igazodó komplex 

módszerének. Az életkori sajátosságok tiszteletben tartására és a lehetőségek kiaknázására az 

inkluzív pedagógia szemléletmódja nyújthat segítséget. Az intézményes nevelés, ezen belül az 

óvodai nevelés minden szándéka és lépése a gyerekek érdekében csak a családokhoz igazított 

programokkal tud eredményt elérni. A literációs nevelés elősegíti a hátrányokkal küzdő 

gyerekek iskolai beilleszkedését, az egész életpálya sikerességét, az egyéni boldogulás 

lehetőségét. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának[1] alapelvei is megfogalmaznak a 

kontextushoz köthető elvárásokat, elvi garanciákat. 

  

A nyelvi-kommunikációs nevelés jelentősége a kijelölt kontextusban 

 Az óvodai intézményes nevelés lehetőséget biztosít az óvodáskorúak számára, hogy az 

életkoruknak, kognitív, érzelmi és szociális szükségleteiknek megfelelő, a fejlődésüket 

ösztönző környezetben legyenek. A nyelvi-kommunikációs kompetenciák alakulása 

meghatározó tényezője a gyerekek kognitív és szociális fejlődésének, az egész életpályát 

befolyásoló, sikeres társadalmi beilleszkedésnek. A felsorolt összefüggések is indokolják, 
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hogy az Óvodai nevelés országos alapprogramja korábbi [2 és megújított változataiban[3] is 

kiemelt területként kezeli a nyelvi és kommunikáció képességek fejlesztését. A nyelvi nevelés 

kiemelése a nevelési területek közül tükrözi a nevelési terület mindent átható jelentőségét 

(Zilahi 1998: 28–29.)[4]. Az anyanyelv elsajátítása több, mint egy nyelv megtanulásának 

folyamata. A nyelv-elsajátítás a (szűkebb és tágabb) beszélő környezet kompetens tagjává 

avatja a gyereket, a közösségi kultúra interiorizációjának elengedhetetlen feltétele, a 

közösségi normák, értékrend és elfogadott viselkedési formák befogadásának módja, a 

kognitív funkciók kiteljesítésének alapja. 

  

Az óvodai irodalmi nevelés szerepe 

 Az óvodai irodalmi nevelés a nyelvi, az anyanyelvi nevelés egyik lehetséges területe, amely 

az óvodai vers-, mesetevékenységekben valósul meg. Tágabb és szakmai szempontból 

érvényesebb értelmezésben a gyermeknevelés örömteli, személyiségközpontú módja. A 

gyerek két alapvető és természetes tevékenységben képes befogadni a világot: a játék és a 

mese-vers révén. Mindkettő úgy segíti hozzá őt a világ és önmaga megismeréséhez, 

megértéséhez, hogy nem vár tőle felnőtt gondolkodást. A mese szimbólum- és 

motívumkészlete összesimul a gyerek sajátos világképével (Mérei – Binét 1981: 239–245), a 

gyerekvers formalizált beszédmódja pedig rokon vonásokat mutat a gyermeki ritmizált, 

hangzás- és hangulatvezérelt beszédvilággal, nyelvhasználattal (Bódis 2006: 9–18.). A 

gyermekversek által teremtett világ igazsága, valószerűsége eltér az élet realitásától, de nem 

az igazságában, hanem szemlélet- és ábrázolásmódjában. A gyerekversek gondolkodásmódja 

megfelel a gyermeki világlátásnak[5] (Orbán 2010: 29–36), befogadásuk segít a létezés 

teljességét átélni, az emberi élet korlátaiból fakadó hiányokat kompenzálni, a „berácsozott 

világból” az élmény pillanataiban kiszabadulni. A gyerekvers műalkotásként lehetőséget kínál 

az emberi létélmény korlátainak (az emberi élet idejének és terének behatároltsága) 

feloldására. A jól kiválasztott, igényes gyermekirodalmi alkotások hatásmechanizmusának 

lényege: úgy inspirálni a gyermeki fantáziát, hogy a gyereket képessé tegye saját belső 

világának megalkotására, a külső és belső világ harmonizációjára. A mese- és versbefogadás 

játékba hív, szóba áll a gyerekkel, lehetővé teszi a mű és a befogadó kommunikációját, 

melynek eredményeként a gyerek eljut önmaga és a világ megértéséhez, megfogalmazásához, 

kifejezéséhez. Ez a megértési és önkifejezési folyamat az irodalmi élmény által működtetett 

alkotó fantázia és a játék öröméből születik. Az óvodai mese- és versélmények nem 

egyszerűen nyelvi, irodalmi élmények, hanem az „emberré nevelődés” útjának sarkkövei. 

Az óvodai nyelvi és irodalmi nevelés komplex és a gyermeki fejlődési jellemzőknek adekvát 

módon járul hozzá a közösség kultúrájának, norma-, szokás- és értékrendjének 

befogadásához. Az óvodapedagógusi nyelvi-kommunikációs attitűd (nyitottság, érdeklődés, 

elfogadás) megerősítő és példakövetésre ösztönző minta az óvodáskorúak számára. Az 

irodalmi nevelés műalkotásai és eszköztára segítik a gyerekek identitásának megerősítését, a 

személyes és szociális kompetenciáik növelését[6]. A gyermekirodalmi alkotások abszolút 

értékei szilárd kapaszkodókat tudnak adni a gyermeki önazonosság felépítéséhez. 

 A gyermeki identitás tisztelete és az inkluzív pedagógiai szemlélet az 

óvodában  

 Az identitás tisztelete egyszerre jelenti a közösségbe tartozó gyerek egyéni jellemzőinek 

(személyiségvonások, családi adottságok/kultúra, környezet/) elfogadását és ezek 
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kibontakozásának segítését az egyéni kiteljesedés és a közösség érdekében. Ennek egyik 

szemlétes óvodai példája az utóbbi években a beszoktatás átnevezése befogadásra. Látszólag 

ez „bűvészkedés” a szavakkal, de a folyamat megnevezéseinek különbségében a 

szemléletmód változását ragadhatjuk meg. A korábban használt beszoktatás során a gyerek 

alkalmazkodik (asszimilálódik) a közösséghez („megszoksz vagy megszöksz”). A befogadás 

az adaptáció egy formája, benne van a bizalomébresztő, kezdeményező intézmény nyitása a 

gyerek és családja felé. A befogadás során napi gyakorlat, hogy egy családtag (szülő, 

nagyszülő) kíséretével avatódik be a gyerek az óvodai életbe a saját elválási ritmusában. Az 

óvodapedagógusoknak megvannak a módszereik, eszközeik és gyakorlatuk az időszak 

megkönnyítésére. Az alkalmazkodás kölcsönös: az óvoda helyi programjának úgy kell 

felépülnie, hogy a rugalmas napirend, az egyértelmű és átlátható, gyermekközpontú norma- és 

értékrend segíti a különböző családokból, eltérő szociokulturális adottságokkal érkező 

gyerekek beilleszkedését, aktív részvételét a közösség életében. Ez a példa jól illusztrálhatja, 

hogy az óvodai integráló pedagógiában nem újdonság a közösségi és az egyéni jellemzők 

összehangolásának intenciója és gyakorlata. Az óvodai nevelésnek egyenrangú feladata az 

óvodás gyerekek szocializációja és perszonalizációja. 

 Az inkluzív pedagógiai gyakorlatban az integráció nem egyszerűen a különbözőségek 

egymás mellett élését jelenti, hanem a kölcsönös aktivitás, a kooperáció lehetőségét is elvárja 

és biztosítja. Ezzel a szemléletmóddal ki lehet küszöbölni a többségi-kisebbségi identitásból 

fakadó nehézségeket, ellentmondásokat, hiszen nincsenek standard elvárások, melyekhez 

képest kell/lehet megfogalmazni a gyerekek egyéni identitásának komponenseit. Nem kell 

elrejteni vagy teherként hordozni a valamilyen (szociális/hátrányos helyzet/etnikai 

kisebbségekhez tartozók, sajátos nevelési igénnyel, segítséggel élők) kisebbséghez 

tartozóknak a „megjelöltségüket”[7], sőt, elfogadott értékként őrizhetik és tekinthetnek az 

egyéni sajátosságaikra is. Az ilyen pedagógia környezet a differenciált bánásmóddal esély 

teremt arra, hogy mindenki – a sajátos nevelési igényű és kiemelkedő képességekkel bíró 

gyermek is – a saját lehetőségein belül tudjon fejlődést elérni; minden gyereknél egyénileg 

értelmezendő a fejlődés és az ehhez rendelt fejlesztés folyamata. 

A most zászlóra tűzött és pedagógiai imperatívuszként megfogalmazott tehetséggondozás 

csak a felszínes megközelítésben jelent teljes újdonságot és szembefordulást a korábban 

meghirdetett inklúzióval. A tehetséggondozás mint központi elvárás a többségi identitás 

konstrukciójában akar pozitív üzenetet megfogalmazni (tehetséges nemzet vagyunk), és 

hangsúlyeltolódást jelent a társadalmi ambivalenciákról, problémákról a sikeresnek vélt 

kiemelkedő képességek kibontakoztatása felé. A kudarcos integrációs programok után 

jogosnak vélhető lépés (?), hogy ne a leszakadók tömegével foglalkozzék az intézményes 

nevelés, hanem az eddig méltatlanul elhanyagolt tehetségesekkel. Nem e tanulmány feladata a 

tehetség fogalmának meghatározása, sokan sokfélét írtak, írnak erről a szakirodalomban, de 

az kijelenthető, hogy jóval kisebb létszámú a kiemelkedő képességű gyerekek köre, mint a 

szociálisan vagy a sajátos nevelési igényeik miatt integrációra szorulók aránya. A tehetség az 

óvodáskor kontextusában még nehezebben megragadható és, véleményem szerint, több 

szempontból veszélyes is. Mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik az óvodáskorban megállapított 

„tehetségígéretet” bármilyen okból is nem képesek kiteljesíteni? Lesz utógondozás gyereknek 

és családnak az esetleges sikerek és kudarcok feldolgozására? Hol vannak a felkészült 

szakemberek ezeknek a gyerekeknek a nevelésére? Mi lesz a többiekkel, vagyis ilyen 

értelemben a többséggel? Az ugyanis sajnos minimum vitatható álláspont, hogy mindenki 

tehetséges, vagyis kiemelkedő képességeket tud felmutatni valamilyen területen. 
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 Az inklúzíó pedagógiai filozófiája képes kezelni a felsorolt és ellentmondásosnak tűnő 

elvárásokat, jól megfér benne a tehetséggondozás és a kisebbségi léthelyzetből fakadó 

hátrányok kompenzációja, a feltételek kiegyenlítése. A pedagógiai és társadalmi jelentősége 

az, hogy egy közösségen belül tud fejlődést ösztönző nevelési környezetet biztosítani úgy, 

hogy mindenki a saját ütemében, adottságai, képességei függvényében érhet el előrelépést, s 

nem standardizált mutatókhoz próbálva kell a gyerekeknek és a pedagógusnak eredményt 

felmutatniuk, a kisebbségi identitáshoz pedig nem tapadhatnak negatív tartalmak. A 

kisebbségek számára – s ez fokozottan igaz a gyerekekre – a többségnek kell megteremtenie 

az önrendelkezés jogi és gyakorlati garanciáit, hogy a kisebbségi identitásból fakadó 

léthelyzet ne legyen egyenlő a permanens küzdelemmel a minimális létfeltételekért (Bakonyi 

2009: 88), állandó szélmalomharc az életben maradásért[8]. Ha a teljes megvalósulás 

távolinak tűnhet is, az állhatatos és hiteles példák a nehézségek ellenére is kitartásra 

biztatnak[9]. 

 A gyerekek személyes és szociális identitásának pozitív kontextusba ágyazására az óvodának 

több lehetősége is van. Az egyik legfontosabb terület a játék, a szabadjáték. Ez a tevékenységi 

forma a gyerekek egyéni fejlődési üteméhez, jellemzőihez igazodva és az objektív[10] és 

szubjektív feltételeket[11] biztosítva egy közösség tagjaként engedi haladni a gyerek egyéni 

fejlődését, érését a maga útján. Mindenféle direkt fejlesztés nélkül, a gazdag 

játékélményekkel észrevétlenül és a gyerek számára örömteli formában teljesedhetnek ki a 

kognitív, a motoros, a szociális, nyelvi-kommunikációs kompetenciák (Bakonyi 2009: 90). 

Az óvodának a gyerek szociális azonosságtudatának megőrzésével kell megtámogatnia az 

enkulturáció folyamatát úgy, hogy a gyerek megőrizhesse, megélhesse a családi kötődéséből 

fakadó identitása konvencionális elemeit, miközben befogadja és alkalmazza az óvodai 

közösség normáit, értékrendjét, szimbólumait, azok értelmezési stratégiáit, 

viselkedésmintázatait. Az óvodai nevelés során az identitáskonstrukciók tradicionális 

szimbólumainak, értékeinek interiorizációját nagymértékben segítheti a művészeti nevelés. A 

komplex esztétikai nevelésen belül megemlítendők a művészeti kreativitáshoz, alkotáshoz és 

az irodalmi élményekhez köthető tevékenységek. Mindkét tevékenységi formában szerepet 

kapnak szimbolikus tartalmak, tradíciók, ezek interpretációs keretei, melyek hozzájárulnak a 

közösségi azonosságtudat felépítéséhez, egyszerre kötnek a családi gyökerekhez és segítenek 

mások megértésében és az új közösségekhez való kapcsolódásban. Az irodalmi anyag 

kiválasztásában az óvodapedagógusnak alkalma van a gyerekek származását is figyelembe 

venni a kölcsönös megismerés és elfogadás gesztusaként. Az óvodában bemutatott versek, 

mesék kapcsán nem hangzanak el irodalomtörténeti adalékok, nem cél a direkt ismeretátadás, 

a választás motívumai az esztétikai igényességben, művészi értékben, a mese vagy vers 

világképében, egyértelmű értékrendjében, a gyermekihez közelítő látásmódjában ragadható 

meg. A jól kiválasztott irodalmi anyag énerősítő, önbizalomnövelő, a személyes és a 

társadalmi identitást kölcsönösen erősítő hatást tud gyakorolni. Ugyanezek a hatások 

tapasztalhatók a művészi alkotásban való aktív részvételben. Nem az alkotás létrehozása az 

elsődleges cél, hanem a folyamatban való részvétel, az elmélyült, szisztematikus tevékenység, 

a korrekt eszközhasználat, a gondolatok szimbolikus formákba öntése, a kódolási és 

dekódolási konstrukciók megértése[12]. 

 Szinte közhelyes a gyermekkori élmények imprinting jellegű szerepének megállapítása, de 

mind a személyes identitás, mind a közösséghez tartozás, mind az elfogadás óvodáskori 

megélése lehet a megoldás a későbbi előítéletek taposóaknáinak kikerülésében, a megismerés 

és a megértés vágyának természetes elültetésében. Az óvoda esélyteremtő intézmény (lehet). 
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Ez több szempontból alátámasztható: esélyt ad(hat) a hátrányok kompenzációjában, de esélyt 

jelent(het) mindenkinek egymás természetes elfogadásában, a bénító averziók leküzdésében. 

  

Esélyteremtés a családokkal együttműködve 

 Az esélyteremtéshez a gyerekre csak a családi kontextussal együtt érdemes fókuszálni. Akkor 

lehet sikeres a gyerek segítése, ha nem pusztán elismerjük a családi hatások jelentőségét, 

hanem kiindulópontként kezeljük, hogy a családok kompetensek a gyerekeik nevelésében, 

csak velük együttműködve lehet előrelépést elérni a gyerek érdekében. A pedagógusnak 

képesnek kell lennie arra, hogy elfogadja a családi jellemzőket akkor is, ha azok egyáltalán 

nem egyeznek az ő világképével, értékrendjével. A családok meglévő érzelmi, intellektuális 

kapacitásait kell mozgósítani, erősíteni, involváltságukat növelni a gyerek érdekében[13]. 

 A család elsődleges szocializációs színtérként megalapozza a gyerek akkulturációját. A 

befogadó kultúra beilleszkedésre esélyt adó terepét az intézményes nevelés (óvoda, iskola) 

keretei ad(hat)ják. A pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak számolniuk kell a gyerekek és 

családjaik szociokulturális különbségeivel, adottságaival, s mindezek függvényében kell a 

kijelölt célokban, feladatokban, elvárásokban, módszerekben, eszközökben differenciálniuk. 

A társadalmi beilleszkedési folyamat kiemelkedő jelentőségű tényezője a nyelvi szocializáció 

folyamata. A család szocioökonómiai (képzettség, foglalkozás, jövedelem) státusza 

meghatározott nyelvi mintázatok preferenciáját, alkalmazását jelenti, amely alapvetően 

befolyásolja a gyerek nyelvi kompetenciáinak fejlődését. Az iskolai sikeresség, a társadalmi 

érvényesülés, az életpályatervek beválása szempontjából a nyelvi kompetenciák fejlődése 

kiemelt jelentőséggel bír. Az eltérő fejlődési ütem, a kockázati tényezők minél korábbi 

feltárása, az adekvát szakszerű fejlesztés mihamarabbi megkezdése, a hátrányok 

kompenzációja a későbbi sikeres adaptáció kulcsa, melyben az óvodai nevelésnek 

kikerülhetetlen szerepe van. 

  

A nyelvi kompetenciák fejlődésének jelentősége 

 Az emberi kommunikáció, az információszerzés, az információcsere eszköze a nyelv. A 

nyelvi szocializáció több, mint az anyanyelv lexikai bázisának, grammatikai rendszerének 

korrekt ismerete: a nyelvet beszélő közösség kulturálisan elfogadott nyelvhasználati 

mintáinak és konvencionális viselkedésmintázatainak elsajátítását és adekvát alkalmazását is 

jelenti. A kulturális javakhoz való hozzáférés előfeltétele a literációs kultúrában való jártasság 

megszerzése (írás-olvasás, tanulási/ismeretszerzési és strukturálási képesség). Az egyén 

szocializációs, kooperációs, önérvényesítési potenciáljának alapvető tényezője a 

kommunikációjának módja, hatékonysága. A gyenge nyelvi-kommunikációs képesség és 

teljesítmény hátrányosan befolyásolja az egyén társadalmi megítélését, gátolja az embert az 

érvényesülésben[14]. 

 A cigány kisebbség nyelvi szocializációs stratégiájának különbségéből fakadhatnak nyelvi 

szocializációs nehézségek, az írás-, olvasástanulást, az iskolai előmenetelt akadályozó 

következmények. Sok előítélet él a köztudatban a tradicionális cigány közösségek nyelvi 

szocializációs stratégiáival kapcsolatban. Réger Zita cáfolja ezeket a felületes ismeretekre 
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épülő sztereotípiákat, amelyek nem az eltérő kulturális és kommunikációs formákban keresik 

és találják meg az okokat, hanem előítéletektől elhomályosult szubjektivitással feltételezik a 

gyerekek felé irányuló közlések, figyelem – és összességében a nevelés – hiányát (Réger 

2002: 104–120). Réger kutatásában egyrészt megvizsgálja az anya (felnőtt)–gyerek 

kommunikációjának univerzális jellemzőit, másrészt feltárja a jellemzően cigány kulturális 

vonásokat   A vizsgálata bizonyítja, hogy cigány anya (felnőtt)–gyerek kommunikációban is 

megtalálhatók az általánosan, más közösségeknél is felismerhető jellegzetességek és a sajátos 

cigány vonások is. Az utóbbiak nehezítik a többségi kultúrába való beilleszkedést. 

 A cigány közösségekben is megfigyelhető az anya–gyerek dialógusban a gyerekközpontúság, 

vagyis a gyereket születésétől fogva kommunikációs partnernek tekintik, és hozzá igazítják a 

közlésmódot. A későbbi, főként az iskolában megjelenő hátrány okát Réger abban a 

kultúraspecifikus, a többségitől eltérő kulturális jellemzőben látja, hogy a kommunikációban 

domináns elem a verbalitás, az írásbeliséggel kapcsolatos alapvető kultúrtechnikák viszont 

hiányoznak. Nem része a kommunikációnak a könyvből mesélés, képeskönyv-nézegetés, 

lapozgatás[15], így a könyv mint információforrás, az írott szöveg mint információrögzítési 

mód ismeretlen a gyerekek számára. 

 A cigány gyerekek a literációs kultúra hiánya és nem az értelmi akadályozottságuk miatt 

tudnak nehezen vagy egyáltalán nem megfelelni az iskolai nevelés nyelvi követelményeinek. 

Az iskolai nehézségeket nem az elhanyagoló, hiányos nevelés okozza, a cigány gyerekek 

literációs nehézségei alapvetően a verbalitás dominanciájából fakadnak. Nem nehéz 

párhuzamosságokat felfedezni a cigány mesékkel kapcsolatos rosszhiszemű 

megközelítésekben: a műfaji eltérések, műfajidegennek vélt elemek jelenléte nem a tradíciók 

megtartásának képtelenségéből ered, hanem a mese mai napig élő oralitásából, vagyis ilyen 

értelemben autentikusabb, „műfaj-azonosabb” létmódjából. 

 A cigányság egy részének a „kisebbségek kisebbségeként” nemcsak a kulturális 

különbségekkel, hanem a társadalmi kiszolgáltatottsággal, a többségi akarat és valódi segítség 

nélkül szinte megváltoztathatatlan halmozottan hátrányos társadalmi helyzettel is szembe kell 

néznie. A mélyszegénységgel, gyermekszegénységgel sújtott rétegekben felülreprezentált a 

cigány populáció, s ehhez társulnak még a tartós munkanélküliség, az intézményes nevelés 

elérhetetlensége vagy a kizárólag szegregált formákhoz való hozzáférés súlyosbító 

körülményei. 

Az alacsonyabb társadalmi státusz kihat a gyerekek nyelvi fejlődésére és ronthatja a nyelvi 

kompetenciáik alakulását, megakadályozhatja az iskolai előmenetelt. Az iskolai 

nyelvhasználati módok, a viselkedésmintázatok a magasabb iskolai végzettségű családokból 

érkező gyerekek számára ismertek, ezért ők otthonosan mozognak az iskolai közegben. Az 

alacsonyabb státuszú családokból jövő gyerekeknek a családi és az iskolai 

nyelvhasználatimód közötti különbséggel való megküzdés önmagában véve akadályt jelent. 

Az óvoda feladata a családi hátrányok kompenzációja, a családi és az intézményes nevelés 

különbségeinek összehangolása, az iskolai kommunikáció előkészítése, mert az iskolai 

kudarcok előre jelzik a társadalmi kirekesztettségre való nagyobb esélyt. Ez a felkészítő 

szerep akkor lehet sikeres, ha nem csak megengedi, hanem tiszteli és támogatja a család 

etnokulturális sajátosságainak megőrzését, hogy a beilleszkedés ne járjon 

identitáskonfliktussal, rosszabb esetben identitásvesztéssel. A két kultúrában szabadon 

felnövekvő gyerek identitásának pozitív hozadéka felnőtt korra a határozott önbecsülés 

(Nguyen 2011: 409) és a kompetensebb viselkedés (Skrabski 2009: 97). 
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 Az óvodai literációs nevelés 

 Az óvoda híd a családi szokásrendszerek és az intézményes nevelés kommunikációs elvárásai 

között. Kitüntetett szerepe van ebben a funkcióban az óvodai literációs nevelésnek. A magyar 

óvodapedagógiában az utóbbi időkben megfogalmazódó dilemma a nyelvi-kommunikációs 

nevelés módszerei közötti választás. 

Már a téma felvetésében tisztázni kell, hogy az óvodai literációs nevelés nem jelentheti az 

óvoda iskolásítását, nem lehet célja az írás-olvasás tanításának minél korábbi, akár óvodai 

megkezdése. Nem az írás-olvasás óvodai elsajátíttatásáról, hanem az írásbeliség kultúrájába 

való beavatásról van szó. Ez nem újdonság a gyakorló óvodapedagógusok számára, talán a 

megközelítésekben lehetnek új hangsúlyok, módszerek. 

 A gyerekek eltérő családi kultúrája természetes az óvodapedagógus számára, miközben a 

nyelvhasználat kulturálisan elfogadott módjainak és az írásbeliséggel való találkozás 

milyenségének és mennyiségének különbségeivel is számolnia kell. 

Szinte közhelyes megállapítás, hogy az olvasóvá nevelés már az önálló olvasás elsajátítása 

előtt, akár csecsemőkorban megkezdődik, vagyis a kíváncsiság, az érdeklődés korábbi, mint a 

képesség elsajátítása. Az értelmi, érzelmi prekondíciók már a direkt, formalizált írás- és 

olvasás előtt megteremthetők, megteremtendők. Az ideális az, ha a családban a gyerek 

gyakran találkozik az írásbeliséghez fűződő információcsere változatos módjaival (újságok, 

könyvek meglététől a meseolvasáson át a kvázi-írás, kvázi-olvasásig; Szinger 2009), mivel 

így nemcsak az élményszerzésre van módja, hanem elsajátíthatja a kommunikációs 

viselkedésmintákat, a kultúrtechnikákhoz kapcsolódó speciális ismereteket (direkcionalitás, 

interpunkció). Az óvoda feladata is a gazdag és inspiráló literációs környezet biztosítása, a 

gyermeki értelmi és érzelmi igények kielégítése, a változatos és igényes irodalmi anyag 

motiváló kínálata. 

 A témával foglalkozó szakirodalom két, látszólag ellentétes szemléletmódot ütköztet. Az 

egyik irányzat a „kivárás”, az írás-olvasásra való előkészítés (readiness skills). Ez a magyar 

óvodapedagógiában érvényesülő, a hétköznapi gyakorlatot meghatározó szemlélet. A másik 

irányzat a „bontakozó írásbeliség” (emergent literacy). Jellegzetes szemléletmódja, a 

hétköznapi gyakorlatot meghatározó vonásai leginkább a Freinet (újságok, kiadványok, 

szabad fogalmazások, improvizatív alkotások lejegyzése, Élet-könyv) és Montessori 

(olvasósarok, könyvtárlátogatás, írógép, számítógép) óvodákban lelhető fel. 

 Az első szemléletmódra épülő módszer lényege, hogy az előkészítő készség- és 

képességfejlesztésre fekteti a hangsúlyt. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja[16] 

alapelveinek megfelelően a gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése 

érdekében szisztematikus fejlesztés zajlik a meghatározó területeken[17]. Az írásra, olvasásra 

való alkalmasság az óvodáskor utáni időszakra tehető a biológiai érés és a tapasztalatszerzés 

eredményeként. 

 A két elmélet alapvető különbsége a nyelvi tudatosság és az olvasás- és írástanulás 

összefüggéseinek értelmezéséből fakad (Szinger 2007). Az egyik elképzelés szerint a nyelvi 

tudatosság az írás-olvasás elsajátításának következményeként alakul ki; a második elképzelés 

a nyelvi tudatosságot az olvasástanulás előfeltételének tekinti, vagyis az előkészítő 

képességfejlesztésre helyezi a hangsúlyt a fejlesztésben. A „kivárás” képviselői az 

előkészítésnek tulajdonítanak kulcsfontosságú szerepet, míg a „bontakozó írásbeliség” 
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szemléletmódja nem életkorhoz, fejlődési jellemzőkhöz köti az írás és az olvasás elsajátítását. 

Az utóbbi elképzelés a formalizált írás- és olvasás elsajátítása előtti, az általa meghatározónak 

vélt, a születéstől az iskolai oktatásig terjedő időszakra fókuszál. Az érdeklődés fenntartásával 

és a fejlődési feltételek folyamatosságával biztosítható a zökkenőmentes átmenet a bontakozó 

írásbeliségből a konvencionális írásbeliségbe. Ez az elképzelés a mindennapi 

tevékenységekbe ágyazva játékosan ismerteti meg a gyereket az írásbeliséghez kapcsolódó 

kommunikációs formákkal. Az óvoda feladata az ingergazdag literációs környezet és a 

változatos tevékenységformák felkínálása. Mindez egyszerre jelenti az olvasó-, az írósarok 

kialakítását és az új anyanyelvi nevelési formák beiktatását (szerepjátékok, intertextualitás, 

interaktív meseolvasás; Szinger 2009). Ezek az új formák nem keverhetők össze és nem 

helyettesítik a hagyományos vers- és mesemondást, mivel az utóbbi legfontosabb funkciója az 

elaboráció, míg a többször megszakított mesélés eleve kizárja ennek a funkciónak a 

beteljesülését. 

 Úgy vélem, a magyar óvodapedagógia a maga gyakorlatában feloldja a két teória látszólagos 

ellentmondásait: a részkészségek és a nyelvi tudatosság fejlesztésével elvégzi az írás-olvasás 

mint komplex készség alapozását, miközben az ingergazdag környezettel és az új 

kommunikációs tevékenységformák integrálásával megalapozza a literációs kultúrával 

szembeni pozitív attitűd kialakulását. 

 Az óvoda nem iskola-előkészítő, viszont egyértelműen kötelessége az életkori 

sajátosságoknak megfelelő fejlődést biztosító intellektuális környezet és tárgyi világ 

megteremtése minden óvodáskorú gyermek számára. Ez az atmoszféra egyaránt biztosítja a 

tehetségek kibontakozását és lehetőséget ad a lemaradások felismerésére és korrekciójára. 

Nem lehet cél vagy eszköz a formalizált írás-olvasás óvodai tanítása, a siettetés nem hozhat 

eredményt. 

 A művészeti kommunikáció nemcsak a kommunikációs partnerek közötti interakciók 

intenzitásában, hanem az üzenet szimbolikus kódolásában is elkülönül a mindennapi 

közmegegyezéses kódokra épülő információcserétől. Az írásbeliségbe való bevezetésnek a 

gyermeki érdeklődésnek és képességeknek kompetenciafejlesztő módját jelentik az óvodában 

alkalmazható különböző művészeti aktivitások. Az óvodai művészeti nevelés részét képező 

tevékenységek (a rajzolás, a festés, az éneklés, a zene, az énekes játék, a tánc, a drámajáték, a 

vers és a mesemondás, stb.) külön-külön és együttesen is fontos részét képezik az emberi 

kultúra szimbolikus repertoárjának, ezért a művészetekkel való találkozás, művészeti 

tevékenységekben való aktív részvétel (alkotóként és befogadóként egyaránt) a nyelvi 

nehézségekkel, literációs, szociokulturális hátránnyal küzdő gyerekek számára komoly 

lehetőséget ad a tanulásra, a kommunikációra, a kognitív képességek, a szimbolikus 

kommunikáció gyakorlására, fejlesztésére. 

 Az írásbeliség kultúrája magasan szervezett szimbolikus rendszerre épül, az írás-olvasás 

képességének fejlődése sok szálon kötődik a gyerek szimbolikus repertoárjának alakulásához, 

alakításához. A kommunikációs (verbális és nonverbális) fejlesztés egyik leghatékonyabb 

módja lehet a változatos művészeti tevékenységekkel való találkozás, művészeti 

tevékenységekben történő részvétel (Torgyik 2005). A nyelvi-kommunikációs hátrányok 

művészeti tevékenységekkel történő kompenzációjának sikeressége nemcsak a szimbolikus 

repertoár megértésében, begyakorlásában ragadható meg, hanem abban a fontos jellemzőben 

is, hogy a gyerek az alkotási és/vagy befogadási folyamatban feszültségek, szorongások, 

direkt teljesítménykényszer nélkül képes észrevétlenül behozni a lemaradásait. 
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 Az Alapprogram kijelölt kontextust érintő alapelvei 

 „Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és 

a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell 

irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával.” Bevezető/ONOAP[18] 

 Az egyenlő hozzáférés alapelve a nyelvi-irodalmi nevelés kontextusában is értelmezhető, 

értelmezendő. Minden gyereket megillet a saját kultúrájának toleráns befogadása, de nem 

szűkülhet le a gyerek nyelvi kultúrájának ismeretére, mint ahogy nem elvárás az 

óvodapedagógus felé, hogy minden, csoportjába járó gyerek anyanyelvét beszélje.  A 

megfogalmazott alapelv elsődleges interpretációja szerint: az óvodapedagógus attitűdjében 

egyszerre kell jelen lennie a nyitottságnak, a megismerésnek, a megértésnek és az 

elfogadásnak a csoportjába járó gyerekek, a családjuk kultúrája iránt. Ez az elvárás bármely 

összetételű csoportra igaz lehet, nem feltétlenül kell nemzetiségi, etnikai csoportokhoz tartozó 

vagy migráns gyerekeknek lenniük a csoportban, hiszen az azonos közösséghez tartozók is 

nagyon különböző kulturális háttérrel (életmód, viselkedés) érkeznek az óvodába. Az inkluzív 

pedagógia lényege a csoport sokszínűségének értékként való felfogása, az egyéni sajátosságok 

tisztelete, a perszonalizáció és a szocializáció harmonikus biztosítása. Az óvodapedagógus, az 

óvoda minden munkatársának feladata megteremteni a gyerek és családja számára az 

elfogadás biztonságos atmoszféráját, melyben mindenki kölcsönösen megkaphatja a neki járó 

tiszteletet, bizalmat, szeretetet. Csak az ilyen légkörű intézmény képes biztosítani az esetleges 

esélyegyenlőtlenségek kompenzációját. 

 „Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú 

gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő, 

szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai 

közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.” 

Óvodakép3.1/ONOAP[19] 

 Az optimális feltételek egyaránt jelentenek személyi, tárgyi feltételeket, miközben 

beleérthető a gyermekközpontú, érzelemgazdag, érzelmi biztonságot garantáló atmoszféra. 

Csak ilyen légkörben teremthetők meg a gyermeki nyelvi-kommunikációs fejlődés 

beszédgátlásoktól mentes, a gyermeki megnyilatkozásokat inspiráló kondíciói. A 2009-es 

Alapprogram- módosítás egyik legmeghatározóbb kiegészítése, az egész dokumentum 

szellemiségét sugárzó megállapítás: az óvoda nem „kisiskola”, nem iskola-előkészítő, hanem 

a gyerek életkori sajátosságaihoz és személyes jellemzőihez igazodó, a személyiség 

harmonikus kibontakoztatása érdekében komplex nevelést folytató intézmény. Semmi nem 

indokolja, hogy az óvoda egy következő életszakaszra koncentrálva készítse fel az óvodás 

gyereket standardizált mutatók fényében, ahelyett, hogy az egyéni vonásaihoz, fejlődési 

üteméhez, éréséhez igazodva növelné a gyermeki kompetenciát a világ- és önmegismerésben. 

A kompetenciaérzés növelése a gyermeki jellemzőknek megfelelő tevékenységekben, 

szabály- és normarendszerben, egyénre szabott, differenciált készségeket és képességeket 

kibontakoztató tanulási tevékenységekben valósulhat csak meg. 

 „Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez 

kell igazodniuk.” Óvodakép3.4/ONOAP[20] 

Az óvodai nevelés centrumában a gyermeki személyiség tisztelete áll, s ez a szemléletmód 

hatja át az Alapprogram teljes koncepcióját. Ez az állítás igaz az Alapprogram korábbi, 
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valamint módosított verziójára is. Az egyéni bánásmód, a differenciálás, az integráció, az 

inklúzió (sőt a családhoz igazított beavatkozás, az intervenció is idesorolható) ugyannak a 

célnak a különböző vetületű, érvényes megközelítési módja, melynek célja a gyerek minél 

teljesebb, sikeresebb és örömteli kibontakoztatása a szubjektív és objektív feltételek 

megteremtésével. 

 A nyelvi-kommunikációs fejlesztésben a legnagyobb hangsúlyt a következő területek 

kaphatják: a nyitottság, a beszédkedv felkeltése, megőrzése, a beszédprodukcióban az egyéni 

fejlődés követése (az óvodáskor előtti időszakra is kitekintve[21]), a hozzárendelt egyéni 

fejlesztési lehetőségekkel kiegészítve, az esetleges beszédzavarok[22] felismerése[23], a 

nyelvi szocializációs hátrányok kompenzációja. A cél nem pusztán az iskolai írás-olvasás 

elsajátításához szükséges készségek és képességek megfelelő előkészítése ― ez sem 

elhanyagolható jelentőségű ―, hanem a gyerek szocializációjának, önérvényesítésének, 

önbizalmának egész életre kiható megerősítése. A kisgyermekkorban elhanyagolt, nem 

megfelelően kompenzált nyelvi-kommunikációs hátrányok negatívan határozhatják meg a 

gyerek egész életpályáját. 

 „A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az 

önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális 

nevelésen alapuló integráció lehetőségét.” Óvodakép 3.5/ONOAP[24] 

 A sikeres kommunikáció alapja a kulturális sajátosságok ismerete. Az irodalom, a mesék által 

teremtett világ tükröt tart elénk. Ebbe a tükörbe belenézve megláthatjuk a különböző 

népcsoportok, nemzetiségek sajátos vonásait: színeit, világlátását, gondolkodásmódját, 

humorát, miközben a különbségek érdekessége mellett − a műfaj univerzalitásából fakadóan − 

egymás meséiben ráismerhetünk közös történeteinkre, mesealakjainkra, szimbólumainkra. A 

népmese, a velünk együtt élő népek meséivel való találkozás egyszerre segíthet önmagunk és 

mások megismerésében, megértésében. A népmese úgy kínálja az egyéni és közösségi 

identitás felépítésének lehetőségét, hogy nem kényszerít bele egy mások ellenében 

megfogalmazott azonosságtudatba: nem azt mutatja meg, mi az, ami végzetesen elválaszt, 

hanem azzal szembesít, hogy mi az, ami emberként összeköt minket. 

 Az óvoda nem irodalomtörténészeket, mesekutatókat „képez”. Mesélés során az 

óvodapedagógus nem közöl irodalomtörténeti adalékokat, egyszerűen csak mesél, nem emeli 

ki külön, hogy éppen magyar népmeséről van-e szó vagy esetleg más nép meséjéről, de a 

különböző népek meséinek karakterisztikumai megjelennek a szövegben, a 

gondolkodásmódban, az illusztrációs lehetőségekben. Bármely nép meséjének is helye 

van/lehet az óvodai irodalmi anyagban, különösen fontos az együtt élő népek kultúrájának 

megismerése, s ehhez a legtermészetesebb, leghitelesebb, a gyermeki szemléletmódhoz 

legközelebb álló műfajon, a meséken keresztül vezet az út. 

 „A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai 

nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi 

integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét".” Óvodakép 

3.6/ONOAP[25] 

  A kezdeményezés egyértelműen az óvodára, az óvodapedagógusra hárul. A migráns 

családok és gyerekeik esetében ez a viszony sok szorongással terhelt lehet: a hazájuk 

elhagyására kényszerülők átélt traumáival, a beilleszkedés nyelvi, kommunikációs, kulturális 

és nem utolsósorban egzisztenciális nehézségeivel. A többségi társadalomba való 
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beilleszkedésben kiemelkedő szerepe lehet a nevelési intézménynek, jelen esetben az 

óvodának. Egyrészt a kisgyermekkor szenzitív időszak a különbségek természetes 

elfogadásában, s ezt a természetes elfogadást az inklúziót elősegítő környezet csak erősítheti. 

A gyerekkapcsolatok a közös játék, a tevékenységek, az átélt élmények során spontán módon 

is a megismerés, a megértés és az elfogadás irányába alakulnak. Persze ehhez 

nélkülözhetetlen a pedagógus indirekt és – ha szükséges – direkt irányítása. A szülőkkel való 

kapcsolattartás változatos formái, az óvoda nyitottsága, a különböző családi programok 

kialakítása, visszatérő szokássá alakítása közelebb hozhatja a gyerekeket, a szülőket, a 

pedagógusokat, az óvoda más munkatársait, kiépítheti és megszilárdíthatja a beilleszkedéssel 

küzdő családok kötődéseit. 

 „Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

Ezen belül: - az egészséges életmód alakítása, - az érzelmi nevelés és a szocializáció 

biztosítása,    - az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.” Az óvodai nevelés 

általános feladatai 4. /ONOAP[26] 

 Az anyanyelvi nevelés kiemelése a nevelési területek közül tükrözi a nevelési terület mindent 

átható jelentőségét. Az anyanyelv elsajátítása több, mint egy nyelv megtanulásának 

folyamata: az anyanyelv-elsajátítás a nyelvet beszélő környezet, csoport kompetens tagjává 

avatja a gyereket; az anyanyelv elsajátítása a közösségi kultúra interiorizációjának 

elengedhetetlen feltétele, a közösségi normák, értékrend és elfogadott viselkedési formák 

befogadásának módja, a kognitív funkciók kiteljesítésének alapja. 

 „Az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának 

alakulását, és engedjen teret önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek;” Az óvodai nevelés 

feladatai – Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 6.1/ONOAP[27] 

 Az óvodai nevelés komplex szemlélete sokféle önkifejezési módot kínál fel a gyerek 

számára. Szerencsére ezek a módok, módszerek egymást kiegészítve tudnak működni. A 

kellően ingergazdag, frusztrációmentes beszélő környezet önmagában is motiválja a gyermeki 

önkifejezést, kreativitást. A komplex művészeti nevelés (az anyanyelvi-irodalmi-zenei-

vizuális nevelés koherens, egymással oszcilláló megvalósulása nem újdonság a magyar 

óvodapedagógiában) nem csupán a szépre a nevelés (Gerő Zsuzsa: 122)  – bár az sem kevés –, 

hanem a személyiségformálás hatékony eszköze, mivel a gyerek a kreativitás, az esztétikai 

érzék fejlesztésével képes lesz megtalálni a külvilág hatásaira adható helyes válaszokat a 

produktív gondolkodás és az elaboráló fantázia közreműködésével. Az irodalom így tud 

segíteni a gyereknek a túlzott érzelmi színezettel töltött élmények neutralizációjában, 

lehetőséget adva az élménytől való eltávolodásra, rálátásra, hozzásegítve őt a megértéshez, a 

feldolgozáshoz. A gyermek a külvilágból jövő ingereket, szerzett élményeket a fantáziában 

átforgatva neutralizálja, így illeszti be a korábbi tapasztalataiból is felépülő belső világába. A 

művészeti nevelés eszközeivel, módszereivel indulattalanított élmények segítik a gyereket a 

helyes reakciók megtalálásában, az önkifejezési módok énerősítő, önbizalmat, önazonosságot 

támogató módjainak megtalálásában. 

 „Az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas 

szükségleteit; nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére.” Az óvodai 

nevelés feladatai – Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 6.1/ONOAP[28] 
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A pedagógusnak meg kell ismernie a gyerekek egyéni fejlődési jellemzőit, az azt meghatározó 

szociokulturális környezetet. Minden egyes gyerek esetében a gyerekhez mérten kell 

kialakítania a nevelési célt, s így a kiemelkedő területek esetében a tehetséggondozásról, a 

nehezebben formálódó területek esetében a hátrányok kompenzációjáról lehet szó. A nyelvi 

kompetenciák alakítása a nyelv elsajátításán túl a kulturális kódok, norma, értékrend, 

nyelvhasználati módok, viselkedési formák megismerését, adekvát használatát is jelenti. Az 

óvodapedagógusnak törekednie kell arra − a különbözőségek ismeretében és tolerálásával −, 

hogy a gyerekek nyelvi kommunikációját közelítse a konvencionálisan elvárthoz. 

  

Összegzés 

 Az óvoda képes csökkenteni az intézményes nevelés elvárásai és a családi szociokulturális 

háttér közötti távolságot, természetes közegként tudja közvetíteni a többségi nyelvi kultúra és 

viselkedésmintázatok konvencióit. Nem lehet megoldás az egyoldalú megközelítés, vagyis 

pusztán a többségi elvárásokhoz igazítás. Az intézményes nevelésnek, az óvodának és az 

iskolának is nyitni kell az interkulturális szemlélet felé, sőt integrálnia kell azt a mindennapi 

nevelő munkába[29]; a kulturális különbségekre reflektálni képes nevelésre, a sokszínűség 

előnyeinek, egymást erősítő hatásainak kibontására van szükség. A gyereket sem az óvoda, 

sem az iskola nem tudja megváltani, a gyerek nem szakítható ki a családi viszonyaiból. Csak 

az a komplex program tud eredményt elérni, amelyik a család felől közelít, s nem egyszerűen 

oktatási, nevelési alanyként kezeli a gyereket, kiszakítva őt a családi viszonyaiból. Ez persze 

további nehézségeket jelent, hiszen nem elég a pedagógusképzés tartalmaiba beilleszteni a 

korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket (vannak jó példák, módszertanok, gyakorlatok, de 

még ennek az útnak is az elején vagyunk – Debre et al. 2008), hanem komplex, az egész 

családokra kiterjedő programokra van szükség. Kijelenthető, hogy a szülők jövedelmi, 

képzettségi jellemzői, a család szocioökonómiai státusza meghatározza a gyerek életpályáját. 

Jól látható, hogy be kell avatkozni a munkaerőpiac oldaláról is: képzettséghez, munkához kell 

juttatni a szülőket ahhoz, hogy a gyereknél elérhető eredmények tartósak legyenek. Már ezek 

a felvetések is utópisztikusnak tűnnek, pedig a többségi társadalom attitűdjében, 

hozzáállásában is változást kell elérni ahhoz, hogy – hatékony intézkedések hiányában – a 

végzetes társadalmi következmények elkerülhetőek legyenek. 

 A gyerekek felnevelése a család kötelessége, de az egész társadalom felelőssége, hogy 

biztosítsa az emberhez méltó körülményeket, feltételeket ehhez a feladathoz. „A gyerek 

fejlődésének motorja a szülő, de az energiát a fejlődéshez a környezet biztosítja” (Szilvási 

2012: 31). „A gyermek a szülőé” (Zilahi Józsefné 1998: 97), a felelősség közös. Nem 

bújhatunk ki alóla. 
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 [1] 221/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28.) Kormányrendelet módosításáról 

[2]137/1996. (VIII.28.) Kormányrendelet. 

[3] 255/2009. (XI. 20.) Kormányrendelet; 221/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet. 

[4]„Az anyanyelv − egyáltalán a nyelv − maga a kultúra. A nyelvközösség észjárásának, 

gondolat- és érzésvilágának szavakba öltöztetése. Aki nyelvet tanul: kultúrát tanul. Önmagát, 

a másik embert, a világot tanulmányozza. Bánni tanul a térrel, az idővel, az okkal és a 

következménnyel, saját magával és a „másikkal”, az emberi viszonyokkal. Az anyanyelv 

tanulása: a kifejezés, a megértés és a kapcsolatteremtés végtelen leckesora. Ez a folyamat a 

globalitás felől a differenciálódás felé halad. A kisgyerek nem szóelemeket, szavakat és 

szabályokat tanul, hanem eseménysorokat tapasztal, amelyekhez beszéd tartozik. A nyelvi 

folyamatok: szocializációs folyamatok. […] A gyerek beszéde: kapcsolatteremtés a társsal.” 

(Zilahi Józsefné 1998: 28–29.) 

[5]A tér és idő feloldódik a fantázia világteremtő erejével, minden lehetséges, a varázslat 

mindennapi természetességgel simul össze a realitással, a tárgyak megelevenednek 

(animizmus), az állatok emberként viselkedhetnek (antropomorfizmus). 

[6] „Egy adott kultúrában a közös tapasztalatok közös történetek, történetvázak formájában 

öltenek testet. A narratívumok kulturális közvetítők. A világot kategóriákban, koncepciókban, 

értékekben, sztereotípiákban mutatják be. Megfelelő értelmezési keretet nyújtanak mind a 

pszichikus folyamatok vizsgálatához, mind e folyamat társas összefüggéseinek megértéséhez. 

Az elbeszélő funkciónak mind a személyes (azonos vagyok önmagammal), mind a szociális 

(azonos vagyok egy csoporttal) identitás konstrukciójában és fenntartásában nagy szerepe 

van.” (Szombathelyiné 2007: 53.) 

[7] „Mindenképpen kiemelkedik egy közös vonás, ez pedig nem más, mint egyfajta 

’megjelöltség’. Az idézőjel nem pusztán azért van, mert semmiképpen nem párosulhat e 

fogalom (a tény ellenére sem) előítélettel, megkülönböztetéssel, hátrányoshelyzet-teremtéssel, 

visszaéléssel, a diszkrimináció bármilyen változatával. Elkendőzni a másságot viszont nem 

lehet és nem is érdemes, hiszen a rejtőzködés bármely formája hátráltatja, vagy akár el is 

lehetetleníti az adekvát megoldásmódokat.” (Bakonyi 2009: 86.) 
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[8] http://nyomorszeleblog.hvg.hu/2012/09/16/324-befogado-kornyezet/ 

[9] L. Ritók Nóra és munkatársai alapítványa http://igazgyongy-alapitvany.hu/ 

[10] A szükséges hely, elegendő idő, megfelelő (igényes, esztétikus és a gyermeki fantáziát, 

kreativitást ösztönző) eszközök. 

[11] A játékra és az ötletek kibontására ösztönző pedagógusi háttértámogatás, nem irányítás; a 

„próba-szerencse”-tanulás, az ötletek tapasztalatainak megélését megteremtő szabad légkör. 

[12] „Sokan nem értik. Hogy mi köze a képzőművészetnek az integrációhoz? Azt gondolják, 

ez csak rajzolgatás, nem komoly, sőt, szinte fölösleges dolog. Gyerekes passzió. Amit el kell 

hagynia az embernek, ha felnő. Pedig hallatlanul fontos. Mert valami olyat ad, amit más 

tevékenység ilyen hatékonyan nem képes nyújtani. Képes átadni azt, hogy mindenki ér 

valamit, hogy mindenki képes csodákra, és mindenki igazi egyéniség. Nemre, fajra, 

társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. Átadni és elhitetni. Munkára nevelni. Erőt adni. 

Büszkévé tenni. És ez nagyon kell. Mi naponta megtapasztaljuk ezt a gyerekeknél, amikor 

rajzolunk, mintázunk, festünk velük. Látjuk, hogy feledkeznek bele boldogan valami olyan 

tevékenységbe, amiben ragyoghatnak. Amiben kiragyoghatnak a többi közül. Kiragyoghatnak 

azok is, akiknek erre általában kevés lehetőségük van. Akik már elfeledték, mi az. Akikről a 

környezet már fel sem tételezi, hogy képes kiragyogni. Nekünk is boldogság, amikor látjuk az 

arcukon az örömöt, amikor szembesülnek azzal, amit létrehoztak. Érzékeljük, ahogy ez a 

hatás megsokszorozható, kiterjeszthető másra is. Az élet minden területére.” L. Ritók Nóra: 

„A nyomor széle” blog 325. bejegyzése: Üvegikonok 

http://nyomorszeleblog.hvg.hu/2012/09/21/325-uvegikonok/ 

[13]„A családok kompetenciáinak erősítése – itt, ebben az összefüggésben – éppen azt jelenti, 

hogy az óvodapedagógus nem egyszerűen regisztrálja az esetleges hátrányokat és 

nehézségeket, nem egyszerűen kompenzálni igyekszik azokat (ezek is fontosak), hanem azt 

jelenti, hogy a családokat helyzetbe hozva, mozgásban tartva, dinamikájukat, rendszerüket, 

működésmódjukat figyelembe véve, arra ösztönzi a szülőket, hogy a meglévő „készleteikkel” 

dolgozzanak. Úgy segítsenek, ahogy tudnak, de mindenképpen segítsék gyermekük 

fejlődését.” (Bakonyi Anna 2012, megjelenés alatt) 

[14„1. nehezen jutnak információhoz, 2. az általános értelmi képességeik alapján elvárhatónál 

alacsonyabb szinten teljesítenek, illetve így ítélik meg őket, 3. általában kénytelenek 

alacsonyabb társadalmi presztízsű társadalmi pozícióval beérni.” (Lukács – Kas 2011: 183.) 

[15] „Az egyetemes jellemzők mellett azonban a cigány gyerekek születésüktől kezdve 

bevezetést kapnak a cigány kultúra beszédműfajaiba.” (Lukács – Kas 2011: 208.) 

[16] 221/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet 

[17] Beszédészlelés, beszédértés, beszédprodukció, verbális és nonverbális kommunikatív 

készségek, vizuális és auditív memória, lexikális bázis. 

[18] 221/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28.) Kormányrendelet módosításáról 

[19] 221/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet 

http://igazgyongy-alapitvany.hu/
http://nyomorszeleblog.hvg.hu/2012/09/21/325-uvegikonok/
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[20] 221/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet 

[21] Az anamnézis egyik szempontja lehet (kell legyen) a beszédfejlődést meghatározó 

tényezők, a rizikófaktorok megismerése, rögzítése. 

[22] Az óvodapedagógus által felismerendő beszédzavarok: fejlődési diszfázia, pöszeség, 

dadogás, hadarás, szelektív mutizmus; az autisztikus kommunikációs deficit. 

[23] Szükség esetén szakember (logopédus, pszichológus, orvos) bevonása az egyéni 

fejlesztésbe. 

[24] 221/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet 

[25] 221/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet 

[26] 221/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet 

[27] 221/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet 

[28] 221/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet 

[29]A jelenlegi helyzetben illuzórikus elvárásnak tűnik az interkulturalizmus 

szükségességének megfogalmazása, miközben a családi kompetenciák erősítése magával 

hozza a sokszínű kulturális adottságok dinamizmusának beépítési lehetőségét a nevelő 

munkába. Ezt az elképzelés megkérdőjelezi a legutóbbi ONOAP módosítása:  „A korábbi, 

Alapprogramot módosító szöveg a migráns gyermekek esetében ’interkulturális nevelésen 

alapuló integráció lehetőségét’ is megkívánta az óvodáktól és óvodapedagógusoktól, ami 

valójában nyelvi, szakmai szempontból is megvalósíthatatlan és szintén vitatható 

követelményeket állított volna mind az óvodapedagógusok, mind az intézmények elé.” Őszi 

ONOAP módosítás (221/2010.(VII.30.) http://www.nefmi.gov.hu/modosult-ovodai-neveles 

  

Abstract 

Katalin Zóka 

The possibilities of lingual and early literational education 

in the children’s language development and social 

integration 

According to the child-focused concept parents should be involved in the institutional 

education of their children. The basis of the partnership is the understanding of the families’ 

needs. Differentiated communication with families means building partnership knowing about 

the needs, values, structures of the families and of the educational traditions, the way of life 

and the activities of parents. It is very important to adapt communication to the family 

structure. The cooperation between the family and the educating kindergarten as well as their 

supporting methods can all help the procession between the different stages of the process. 

http://www.nefmi.gov.hu/modosult-ovodai-neveles
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The partnership established in the interest of children is the basis of the natural process that 

brings the joy of successful achievement and growth to small children when they can 

participate in activities that correspond to their age. Good pedagogical sense, skills and 

attitude are needed for all this. The open, all-encompassing and accepting attitude of the 

kindergarten educator, the harmonization of the customs of the family and the kindergarten, 

the understanding of the difficulties and the methods of establishing relations with parents are 

of exceptional importance. Building trust is the basis of the successful concept focusing on the 

child whose interests are important for both sides.  The compensation of lingual disadvantage 

can be successful by employing complex art education methods (intercultural approach), and 

cooperating with the children’s families. Without implementing teaching materials and 

complex labour market programs the effectiveness of kindergarten education can hardly be 

assured. 
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