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Törvényi háttér:
363/2012. (XII.17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon
követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják.
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (R.)
63. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt
folyamatosan tájékoztatni kell.
(2) Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda
vezetője tájékoztatja a szülőt az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből
eredő következményekről, valamint az Nkt. 72. § (4) bekezdésében foglalt jogokról.
(3) Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda vezetője az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában,
valamint (4) bekezdésében foglaltak alapján a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a gyermek lakóhelye szerint
illetékes kormányhivatalt.
(4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét – szükség szerint, de legalább félévenként – rögzíti.
Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat.
93.§ (4) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek anamnézisét, valamint a testi, szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi
fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre részleteiben lebontva tartalmazza az óvodai nevelés teljes időszakára
kiterjedően
22/2013.(III.22.) EMMI rendelet 18.§. A R. a következő 93/A. §-sal egészül ki:
93/A. § (1) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely
tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát.
(2) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza
a) a gyermek anamnézisét,
b) a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában
meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket,
c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,
d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló
intézkedésre tett javaslatait,
e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,
f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.”
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Módszertani ajánlás:
•

•

•

•
•

Megfigyelési szempontok és/vagy tevékenységek
A játékajánlások csak példák, az óvodapedagógus játékgyűjteményére és a gyerekek környezeti, szociológiai kultúrájára van bízva a konkrét játékanyag,
amivel a mérés megvalósulhat, azaz, a nyomon követés elsősorban a mindennapok tevékenységeibe beágyazva realizálódik. A fejlődési naplót kiegészítő
útmutató segítségével az egyes kategóriák fokozatai szövegesen is megfogalmazhatók, mely nagy segítséget jelent az óvodapedagógusok számára a
szükség szerinti szöveges értékelések elkészítésénél. A gyermekek fejlettségi állapotáról szóló szülői beszélgetések (fogadóóra, családlátogatás) tartalmát a
fejlődési napló bejegyzéseire szükséges alapozni.
Az anamnézis és a fejlődési napló kapcsolata
A fejlődési napló az óvodás kisgyermek személyiségét, képességrendszerét követi nyomon. Célja az, hogy az óvodapedagógus lássa a csoportba járó
gyermekek önmagához képest történő fejlődését, a változások ütemét és irányát, hiszen a differenciált bánásmód elengedhetetlen feltétele a széleskörű
gyermekismeret. A fejlődési napló akkor tölti be szerepét igazán, ha a családokkal történő együttműködés folyamatos és rendszeres. Ezért is fontos az,
hogy a gyermekekről készített feljegyzésekről a szülőket tájékoztassák az óvodapedagógusok, sőt, nem egyszerűen egyoldalú tájékoztatás a cél,
hanem a megbeszélés, a kölcsönös útkeresés. A kölcsönösség azt is jelenti, hogy nem pusztán az óvodapedagógus az, aki az általa megfigyelt
jelenségeket, állapotokat ismerteti a szülővel, hanem ő is meghallgatja az otthoni tapasztalatokról szóló szülői benyomásokat, véleményeket. Ezek
alapján egyeznek meg a közösen követendő utakról, módszerekről, célokról és feladatokról. A kisgyermek fejlődése azonban nem az óvodában
kezdődik, hanem a születése pillanatában. Ezért ahhoz, hogy reális képet kapjunk a gyermek előéletéről és a jelenlegi otthoni helyzetéről anamnézisre
van szükség. Ehhez adunk segítséget, egy felhasználható anamnézismintát, amelyet a fejlődési napló első oldalának, tehát kiindulópontnak szánunk.
A fejlődési napló vezetése
Az óvodapedagógusok közötti hatékony együttműködés elengedhetetlenné teszi a különböző, köztük az adminisztrációs feladatok megosztását.
Számos szempont szerint oszthatók meg - szükség szerint, de legalább félévenként - a napló vezetésével kapcsolatos feladatok. Természetesen a
felelősség közös. A megfigyelések rögzítését megelőzően az óvodapedagógusok egymással, valamint szükség szerint a pedagógiai munkát
támogatókkal is konzultálnak.
Fejlesztési terv
Külön fejlesztési terv készítése nem indokolt, mivel a fejlettségi állapot rögzítése egyben fejlesztési tervként is értelmezendő.
A család és a Fejlődési napló kapcsolata
A szülő bármikor betekinthet a gyermeke fejlődését rögzítő dokumentumba, melynek szempontrendszere a számukra is érthető, és számos esetben a
családi nevelés során is alkalmazható. Fontos, hogy egy-egy családi beszélgetés a gyermek erősségei és fejlesztendő területei, valamint a kitűzött
célokhoz vezető közös utak meghatározásával záruljon, mely együttműködést a szülő aláírása is alátámaszt.
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5. Anamnézis - A gyermek fejlődésére vonatkozó adatok:
A terhesség

Sima lefolyású:

Veszélyeztetett:

Születés időpontja

Időre született:

Koraszülött:

A szülés körülményei

Rendben zajlott le:

Nehéz, vákumos, császármetszéses, stb.:

Születési súly, táplálás

Születési súlya, hossza:

Szopott-e? Meddig?

Egészségállapot

Volt-e kórházban, miért?

Milyen betegségei voltak (lázgörcs, krupp,
fertőző betegségek, stb.),
gyógyszerérzékenység, allergia:

Érte-e valamilyen sérülés, baleset?

Egészséges-e általában, vagy sokat
betegeskedik?

6. Szakértői, vagy bármilyen speciális
véleménnyel rendelkezik-e?
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b. Erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás
(játék, a tevékenységekben megvalósuló tanulás, munkajellegű tevékenységek)
Megfigyelési szempontok és/vagy tevékenységek

Év
1
3-4

Mennyire képes az önkiszolgálásra?
Milyen a mosdóhasználat, öltözködés, terítés
stb. szintje, képes-e, akar-e ezekben másoknak
segíteni?

4-5
5-6
6-7
K

Elviseli-e és hogyan a viselkedésével,
tevékenységével kapcsolatos észrevételeket,
kritikákat a gyermekektől és felnőttektől?
Bábozáskor vagy meséléskor kérdezzünk rá az
abban lévő konfliktushelyzetekre – mielőtt a
megoldásra rátérnénk –, hogy mi a jó
megoldás! Hogyan fogadja a cselekvéseire
vonatkozó észrevételeket a pedagógustól és
társaitól?
Milyen mértékben alakult ki a „mi tudata”?
Hogyan ítéli meg más gyermek csínytevéseit?
Milyen a szervezőképessége? (Pl. teremrendezés, eszköz-kiosztás, stb.) Más gyermek
hibáinak, tévedéseinek észrevételekor szól-e a
felnőtteknek, kéri-e segítségét?
Teremtsünk feladathelyzeteket! Pl. terem
átrendezése, takarítás, stb. Kérdezzünk rá: ki
segít, ki-kivel dolgozzon együtt?
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3-4
4-5
5-6
6-7
K
3-4
4-5
5-6
6-7
K

I. mérés
II. mérés
Értékelés (X): kategóriák/szintek
2
3
4
5
1
2
3
4

5

Intézkedések, megállapítások,
javaslatok, szakértői vélemények

Jelmagyarázat

– Szempontok/tevékenységek = szöveges értékelés tartalma
– Év = életkor
– K = kimenet (iskolába lépést megelőzően, vagy intézményváltás esetén töltendő ki)
– Kategóriák, fokozatok (szintek)
– 1. kialakulóban
– 2. alap szinten
– 3. átlag közeli
– 4. állag feletti
– 5. kimagasló, tehetséges
Az egyes kategóriák fokozatokra bontásának szöveges leírását a felhasználási segédanyag tartalmazza. Természetesen
az óvodapedagógusok a saját tapasztalatuk és saját gyerekeikről kialakított ismeretük alapján ezt is szabadon
variálhatják, alakíthatják.
– X = értékelés jelzése a megfelelő kategória helyén
– Intézkedések, megállapítások, javaslatok, szakértői vélemények = Aktualitás szerinti feljegyzések

Kiemelés a Fejlődési naplóból: 46. oldal

