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I. A VIZSaI.AT KÖRŰZuIATARQLÁSA. CLZKITUZESEI  

Az utóbbi években tanul lehettünk az oktatási rendszer 

átfo' korszeriusitósének, permanens fejlődésének. Uj kö-

vetellidirek, tantervi koncepoiók fogalmazódtak mag. Kor-
szerUbbé tilt az oktatás tartalma, szervezeti formai. Uj 

szemlélet vonult be a pedagógiába, a pedagógiai tevékeny-

ségbe. Mi pedagógusok érzékenyen reagálunk ezen változások-

ra, s valamennyien érezzük, hogy ez a korszerüsitési folya-

mat uj pedagógiai szemléletet, uj pedagógus modellt igényel. 

Önvizsgálatra késztet ez az igény pedagógusokat, és peda-

gógusokat képző intézményeket egyaránt. Világosan kirajzo-

lódik a kép az elvsokról. Feltétlenül szükséges a peda-

gógiai tevékenység hatékonyságának növelése ős az ehhez 

szükséges pedagógiai tudatosság fokozása. 

A nevelési-oktatási folyamat jellegét meghatározó tényezők 

közül sok kutató véleménye szerint kiemelkedő, kardinális 

jelentőségiU - s legnehezebben befolyásolható, megváltoztat-

ható komponens - a pedagógus viselkedése. 

Jelentős számu pedagógiai sisklrodalom foglalkozik a peda-

gógus magtartásával, viselkedésével. Biz.  vitathatatlan 

tény, hogy a pedagógus fogalomkörébe az óvónő is beletar-

tozik, s az általánosan beigazolt, elfogadott kutatási e-

redmények az óvodapedagógiában is maradéktalanul megva,ló-

sithatók, mégis el Icell fogadnunk a különös, az egyes ős 

az általános viszonyát e területen is. 



Feltótelezósünk az, hogy az óvónő magatartása 68 magatar-

tásának hatása a gyermekek tevékenységének eredményessé-

gére sajátos - s ezért vizegálatunk tárgyát képezheti. 

Indoklásaink között megfogalmazhatjuk azt a sajnálatos 

tényt, hogy a pedagógus magatartásának vizsgálata általá-

ban csak az oktatási folyamatban történik. Szinte egyetlen 

szakirodalom sem foglalkozik azzal, hogy a személyiségfor-

málásban vitathatatlan jelentőséggel biró játék ős munka 

tevékenység irányítása során a különböző óvónői magatartás-

formák hatása milyen reakciókat eredményez. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy az óvodában sem kertil 

előtérbe mindég az előremutató értékelés - a buzditás és 

a dicséret. Sok az elmarasztalás vagy az értékelóet mellő-

ző közömbössóg. A tómában történő  vizsgálódás bizonyithnt-

ja, hogy a dicsérő-buzditó értékelés meghatározó lehet 

mindhárom gyermeki tevékenységben - játék-immka.tanulás - 

az erednényosség fokozásában. 

Husz éves óvodai tapasztalataim bizonyítják azt is, hogy 

bár a buzditó-dicsérv" óvónői magatartást fogadhatjuk el, 

mint  leghatékonyabb  pedagógiai ráhatást, ag szabad szem 

elől téveszteni azt a tényt, hogy a buzditás-dicséret mel-

lett feltéti dtl szükség van az előremutató birálatra - e-

setenként elleraaztalásra. A dicséret alkalmazása során az 

óvónőnek mindig szem előtt kell tartani a gyermeki szemé- 



lyiséget /ehhez a gyermekek pontos ismeretére van szűkség/. 

Lteg kell jegyezrűnk azt is, hogy az óvónő verbális megnyil-

vánulásai - legyenek azok dicsérő-buzditó jellegetek - ma-

gukban nem elegendők. Kísérni kell azokat a pozitiv érzelmi 

hatást erősítő nonverbális - metakommunikációs közléseknek. 

Végül arra a kérdésre is választ kell kapnunk, hogy a tar-

tósan megjelenő óvónői magatartás megváltoztatása esetén 

milyen gyermeki reakciókkal találkozunk. Csökken-eateljesit-

m6ny, változik-e az érzelmi kapcsolat az óvónő ős a gyermek 

között. 

Mivel  ezen vizsgálatokat, megfigyeléseket évek óta végzem 

/1975-ben megfigyelések alapján soroltam be tizenöt óvónőt 

- furt Lewinék vizsgálata alapján a három alaptipusba/, 

egy másik tómra is foglalkoztatott. Az, hogy Óvónőképzős 

hallgatóink óvodai tevékenysége során hogyan alakul magatar-

tásuk. i ; egjelenik-e a buzdító-dicsértő, a közömbös vagy a 

biráló típus. Milyen hatásra alakul magatartásuk, ős hogyan 

nyilvánul meg a különböző gyermeki tevékenységek irányitá-

sa során. 

Szükségesnek látszik ezen kérdés felvetése azért is, mert 

felvételi rendszerünk bírálata egyre élesbbé válik napja-

inkban. Véleményem szerint a felkószűlts'g, a tárgyi tudás 

mérése mellett a "rátermettség" vizsgálatára is szűkség van. 



Bizonyitja ezen feltevésünket az a két évezredes multra 

visszatekintő mondás, melyet a pedagógus személyiség vizs-

gálatának kapcsán Rókusfalvy-Stuller-Kelemenné is kiindu-

ló gondolatnak tekintett, azaz: "Poeta non fit, sed naeci-

tur" - az ember  költővé  nem válik, hanem az*' Siuletik. A 

másik megfogal 	a °' 7uem dii odere,  posimippi facers" 
- akit az istenek gytiltiln$t, abból pet ;ógust osilílnak. 

Nem e két mondás tiszta formban történő érvényesülését 

valljuk, de a rátermettség kérdésének vizsgálatára motivál-

hat. Vizsgálódásunk viszont arról is meggyőzhet, hogy a pe-

dagé ;,us magatartás a képzőintézményekben tudatos ráhatással 

alakitható, formálható. 

Vizsgálódásainkban tehát arra vállalkozunk, hogy az isiktisi 

tevékeiwk irányitása során végzett magatartás-vizegla-

tok ttlkrőben az óvánőí magatartás hatását vizsgálat tárgyá-

vá tegyük, ás keressük az utat a korszerű óvónői magatar- 

tásmodell kíalakitásához. 



Vizsgí].ati,.akamila  

I. feiiezot  

PedirOmiatilLeirlirts  bírom csoportban jelenitjük meg: a  
buzdító-diosórő; a biráló-szidó és a közömbös nevelői ma-

gatartást /független változó/. A különböző imgotartás ha-

tását a gyermeki tevékenységek eredményességben, a gyer-

meki reakciókban mérjük /függő változó/.  

áedagóídai meRfUyelés t  szelektiv jegyzőkönyvezés a gyerme-

kek tevékerzységének eredminyoatiégóről, i11etTV s Waegus  

megrsyilatko zg suirál.  

A Sej zőkönyvek elemzése:  mennyiségi elemzés /elemzési szem-

pontsor - gyakorisági mutatók/.  

Minő sógi elemzés.  

II. szaka 4m  

Utóvizsgálatok a peclagóguamagatartás változtatásával.  

II. feiezet  

övónőképeds hallgatók ártókelő magatartásának vizsgálata. tata.  

Pedagógiai megfigyelés: jegyzőkönyv vezetős a hallgatói  

megnyil vánulá sokról.  

Mennyiségi elemzós: jelkulcsos kódolás  

?b~inőségi elemzés.  



Iroblématg:rténeti elemzés:  

!. pedagógus személyi hatásának, személyisége emberformáló 

erejének problémíja Szókratészig nyulik vissza. Ismeretes, 

hogy az i.e. 5. századi filozófus és pedagógus nem  irt,  
szóval tanított, nevelt. Pedagógiai elvei övezredeken át 

fennmaradtak, fennmaradt  maradandó emberformáló személyi-

sége, a, szókratészi wérdések legendája, a helyesen vezetett 

párbeszéd belátást eredményező hatása. 

i pedagógus személyiségét, a pedagógiai tevékenység haté-

'.onyságát vizsgáló tanulmányoknak Szókratész óta könyvtár-

nyi irodalma van. A legszinesebbek azok a monográfiák, me-

lyek egy-egy nagy pedagógus egyéniségét mutatják be. Sajá-

tos nézőpont tükröződhet azonban e művekből, általában iró-

juk felfogásától függően igen  sokféle  változattal találkoz-

hatunk. nk. 

Tómánk szempontjából igen Ardekes és órtákk a lehetne a ren-

delkezésünkre álló, évezredek "p4040011 aíniuszait", azok 

lényeges vonásait, eszméit bemutató i:rásakat elemzés tár-

gyává tenni. Lehetőségeink és vizsgálódásunk célja azonban 

behatárolja, megszabja a történeti visszapillantás kerete-

it, időkorlátokat dilit. 

Vizsgálódásunk középpontjába azon kérdést állítottuk, hagy 



a pedagógus értékelő magatartás Idly©n 'hat,- ssal van  a  

gyermeki tevékenycégek ereidirlieddidte. Problématörté-

netünkben meg kell tehát találnunk azt a pontot, ahol a  

konz%e'vativ DedatO ial. nézeté  fordulatot vesznek s a li-

berál s +eda ld, ai 	Ntletek k 	ne • " c 	i11dmíszt  

G éves  1 du • tál i  

 

da  

állásppntokati.  

~ nevelés iránsitás~ vsza  dnev~~,ée s 
~f~i~~M■I~~ii~l Y • 	 ■ ~~~■ i■ ~~ 

A  pedagógiai tevékenységben i a pedagógus személyiségében a  

XX.Xjajmfiadi4  o 	i töretvérk eredmikriztek igen  

nagy váltosáet. Pontom a ez a váltom indokolja, hogy  

problématörténeteinkben a századfordulóig tekintünk vissza.  

pedagógus irányitó tevékenységének egyik megnyilvánulási  

formájának tekinthetjük az értékelést. hogy a gyermek já-

tékáról - munkájáról vagy tanulásáról mond-e értékelést a  

pedagOgus, s ez az értékelés elmarasztaló-e vagy buzditó,  

el&remutRtó-e, ebből következtethetünk az irányitás minő-

ségére. Tudatos, tervezerü nevelő munkát mindig csak az a  

pedagógus vég3zhetett, aki értékelte a gyermekek tevékeny-

ségét. A  gyermeket mngárahagyó, tevékenységét  közömbösen  

szerelélő pedagógusok mindig a szabadnevelés hívei voltak.  

néhány gondolat indokolja, hogy a századforduló reform-

pedagógiai  törekvéseinek elemzéséből kiindulva vázoljuk  

fel a pedagógus értékelő magatartásának ala dalt.  



"A gyermek százada" cimmel 1903-ben megjelent könyvében 

Ellen 1:ey  svéd tanitónő tesz hitet az uj pedagógia eszméi 

mellett. Áiiáspontja szerint a nevelésból minden kényszert 

ki kell küszöbölni. A gyermeki  milbsimigot tekinti a neve-

lés egyedüli alapjának. 

cepelni, hogy könyvében hogyan jellemzi a kor 

pechi problémáit, hogyan veti el a régit, s mutatja 

be a a16 eben előforduló hibákat "Az, hogy a régebbi szi-

gora nevelés tank, mint elnagyolt munka sikerült, hogy ez a 

nevelés jellegének stilezerü "fazont" adott, éppen egy gea-

egéné volt a következménye. Ez a nevelés követkeeetesu 

ezigoru volt, nem ugy mint a mai, amely szüntelen ingadozás 

a  legkülönfélébb pedagógiai módszeres és pszichológiai han-

gulatok között, amelyekben a gyermek labdaként hányódik a 

felnőttek kezében: néha példaként állitják másos: elé, néha 

nevetségessé teszik; eltaszitják, majd magukhoz vonják..." 

/1/ A helytelen p rlSgiai módszerek bemutatásával párhuza-

mosan birálja is  asOkat, s valóban "ujat" alkotva bemutatja 

a helyes eljárást. "A gyermeket sohasem szabad mások elé 

Oldeftint állitani ; nem szabad erősz&ckal becézgetni stb." 

értékelésnek két módját emiiti: a jutalmazást és a verést. 

l dekes témánk szempontjából idézni e :ét nevelési eszközről 

irt vdlwliny't. "...a gyermeket nem szabad kisebb szolgálta-

tásokért megjuirlissmi - altár maga ajánlkozik, akár kérésre 

teszi azt -i  UR szak az ellenszolgáltatást nem váró szol-

gálatkészség fejleszti ki a nagylelkűség örömét." /2/ 



A verésről, bUntetésról, negativ értékelésről vallott né-

zeteiben azonosul Comeniussal: az a nevelő, aki testi fe-

nyitéssel él, olyan zenész, aki felhangolatlan belisszerét 

ököllel veri, ahelyott, hogy füle és keze segite' 'vel fel-

hangolná. 

Véleménye szerint az ilyen beavatkozás zavardan, sőt pusz-

titóan hat. Ezért semmiféle nevelő hatása nincs! Elfogad-

`ntó álláspontja, hogy az eltulzott bitntetés. de a  IulEau 

jutalmaz4s  is negativ eszközévé válik a nevelésnek. 

jövő iskolájának, illetve óvodájának bemutatása során 

egyértelnziien elveti és sziikséges rossznak tekinti a "nyáj-

ban" történő nevelést. T.3gyetlen helyes utat lit. Hagyjuk a 

gyermeket tevékenykedni és a lehető legkevesebbszer avat-

kozzunk be ,jztékukba. A nevelőnek csak az a feladata, hogy 

figyelje a gyermek mespyilvánulásai "A lehető legtöbb a-

nyagot gyűjtse, de a lehető legritkábban '.ellene beavatkoz-

nia." Frőbel azon tételét, hogy "Éljünk a gyermekeknek!" 

ugy kivánja tartalmasabbá tenni, hogy "Hagyjuk élni a 

gyermekeket!" 

Dewey, a Proiamatigta nec3.gój is meeUapitóla egyetlen célt 

ismer: a gyermeki spont-meitás minél teljesebb kiaknázását. 

Érdemes megjegyeznünk, hogy  milyen szerepet szán ebben a 

nevelőnek. Semmiképpen gem a tevékeny, kezdeményező szerep 

jut a pedagógusnak, mint inkább a negativ, al4't olhári- 
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tó - a legjobb esetben irányité szerep.  

?zen irányitó szerepre azonban csak annyiban volt szükség, 

hogy a  gyermeki  cselekvést, a tapasztalatszerzést és az 

önálló kísérletezést segítse. A tanitás célja az ismeret-

szerzés funkciójának gyakoroltatása, a spontán érdeklődő-

sen alapuló szubjektiv tapasztalatszerzés "irányitása" volt. 

A  különböző tevékenységek az ismeretszerzés alapját szolgál-

ták. Dewey pragmatiinak elleti alapjaira dpüit a pro-

jekt ős a kompleot addaser. Ilindkettő hangsulyozta, hogy az 

iskolai tevékenység 1 aaonlitson az iskolán kivi li tevékeny-

séghez. 11 kérdés az, hogy milyen szerepet szán a pedagógus-

nak. Ebben is megjel mik a gyermekszempontu pedagógia irány-

zatának sajátos vondia, miszerint a gyermek kizárólag belső  

erőktől SONagabott *bontat ozá saxi  kell utat engedni. U -
veti a kényszert, a pedagógus tevóksnyndidt mint irdnyitd 

cselekvőst. 

"douard Claaa éde g  a f unkeio?'A1  is lélektag#. MO 	t leg- 

főbb képviselője a nevelést akkor látja smedliipieneicr ha 

a gyermek tliNdSzetes szükségleteivel, érdeklődésével kap- 

csolja össze a tanítást. Az a célja, hegy a gyermaki érdek-

lődést kiaknázzák, hogy az élethez kösedk Mindazt, amit meg 

akarnak tanitani. 

Ugyanakkor felteszi a számunkra igen jelentős kérdést 

"Kiszolgáltatja-e igy magát a nevelő a speelek kínydildko 



kedvének?" Válaszként Lacombe MillogYzóeét idézi "...nem 

a gyermek paranck engedelmeskedem, hanem, s ez nem 

, a gromelkor parancsainak t " /3/ Megfogalmazódik 

pealgdd*t mitetttan az a kérdés is, hogy "El lehet-e ér-
ni a kílyszer lakszereivel ilyen  regime eredményeket? Ha 
erőszakkal kónyszeritünk rá valamit, beszüíitjük kibontako-

zási fit. iiem szabad eredni ugyanis, hogy a sza-

bály ugy jelenjak sego  ant a gyeseit életétől idegen vala-
mi, mint olyan ellenség, mely szelbeeséll a gyermek önös 
vágyaival és amely örök légadót csinálhat belőle." /4/ 

.:douard Claparede nézeteit bíráló u 1wik_ Chmaj  jogosan ki-

fogásolta, hogy a gyermeki érdeklődést fetisizálja, hiszen 

az oktatást nem lehet kizárólag erre épiteni, másfelől az 

érdeklődés nem spontán jelenoíg, hanem felébreszthető, rá-

pyithatb. ,  fe jleszthotó. 

A gyermek felé fordulásnak, a aftliek felszabaditásárnk ki-

emelkedő képviselője :marta MOnteillidd, Az ember nevelése e. 

munkájában tdalink szempontjából igen érdekes gondolatós fo-

galmazódnak rom. Mir a bevezető sorok világossá teszik előt-

tünk pedagógiai ndheteinek irígit. "• ..mi felnőttek sokszor 

inkább gátlói, mint segitói vak a gyermek fejlődésének." 

/5/ 

Véleménye szerint a gyermek szükségletét kell kielégiteni. 
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tanitó passzív szerepet játszik... A  tanitó háttérből  

háritja el az akadályokat és egyengeti az utat, melyen a  

gyermekek haladhatnak. Elsősorban a környezeti feltételek  

biztosításának szíi_':ségessóg€t hangsu].yozza a gyermek sza-

bad kibontakozásához. Iía helyesen szervezzük meg a gyerme-

ki tevékenységet, nincs sztíkséR sutalma 	büntetésre,  

Az  "uj 	agógia" Elméletét, a reformpech 1giai törekvőse- 

ket elmeréssel üdvözölhették a haladó pedagógusok, hisz  

ezen irányzatok történetileg feltétlenül haladóak voltak.  

Ez a pedngó;ia természetszerü1eg foglalkozik az önkibonta-

kozás lehetas'geivele  a  fejlődés közegével, a játékkal,  

munkával, tanulással, 0 ellekkel összefüggősben a pedagógus  

meglehetősen korlátozott szerepével.  

régi nevelést gy':eresen akarták megreformálni a reform-

pedagógia képviselői. Nem erószakos ) felnőttszompontu neve-

lést akartak, hanem irányitássssal, inspirációval tapintatos  

~. vQisTe az autokrvagta  nevelést, ez az irányzat általában  

ifatobrratikusnPk neveli dMiesít.  

♦ reformpedagógusok kétségetkizáró pozitivumal mellett fel-
tétlenűl szólnunk kell arról a negatív hatásról, mely véle-
ményünk szerint elinditott egy olyan perfa iai "hullámot",  

mely a  sz.  vége felé - nap jainktan kised eltorzítva az  
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alapkoncepciókat - a "szabad nevelés" elméletének kialaku-

lásához vezetett. 

;zt a "veszélyt" 2rideich Paulsen  már a század elején elő-

re vetíti. Bár az ő pedagógiai nézetei elsősorban a herbar-

ti törekvések birálatim óptilnek, figyelemre máltó a peda-

gógiai individualil kapcsolatos felfogása, mindenek-

előtt Ellen  :.:es  n44100inek kritikája.  "Nem -cövet jttk azokat 

- mondja -, akik tagadni kivánják az iskolának... a munka-

fegyelemre nevelő jellegét, akik mindent  a gyermek  szabad 

szeszélyeinek éshajlamainak alapjára kívánnak helyezni. 

Ez az a követelés, amelyet ma az egeket ostromló és iskolát 

romboló, Berthold Ottó körül csoportosult reform-pedagógu-

sok támasztanak, ós amely Rousseau-ra vezethető vissza: 

semmi kényszer, kivárni és készen lenni arra, hogy a gyermek 

hajlamai és érdeklődései ált'.1 vezettesstik magunkat." H  /6/ 

Paulsen fo el ezettobb. szabályozott@b  és sokkal rendsze-

rezettebb pedagógiai tevékenységet fogad el, mint lien Key. 

Lem olyan pedentériAt gondol, mint a herbartizmus, de semmi 

esetre sem olyan anarchiát, mint a pedagógiai individualiz- 

MIAs. 

Haladó, térfánk szempontjából értékesnek itélhető elveket 

fogalmaz meg  a gyermek értékeléséről. Véleménye szerint  a  

nevelő megbecsülése lapéret  ós szidás formájában jut ki-

fejezésre. .zzel kapcsolatban szabályokat állit fel. 
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"1. Tartózkodjunk az érdemtelen dicsérettől és szidástól. 
2. óvakodjunk az igazságtalan dicsérettől és szitástól. 

3. Takarékoskodjunk a dicsérettel és szidással." 

Lényeges megállapitása az, hogy ";ki minden alkalommal di-

csér vagy szid, az lejáratja a dicséret t3® szidás eszközét!"  

/7/ 

A reformpedagógia törekvéseinek, de különösen Illen Key 

nézeteinek birálata uj nózipontból, uj társadul  vo  viszonyok-

ban N. K. Kr upe s zka j a pedagógiai a ml imagg eben jelenik meg. 

Ismeretes, hogy a közösségi nevelés szószólójaként elsősor-

ban azokat a nézeteket bírálja, melye: az intézményes neve-

lés jelentőségét elvetik. "Ellen .:ey mindenfajta kollekti-

vizmusra kártékony kispolgári nézetek szószólója. Legfőkép-

pen az nem tetszik neki, hogy az óvoda ős az iskola a gyer-

mekben a közös oselekvisre való hajlamot akarja kifejlesz-

teni. a pajtásság éreian "májszellemnek" nevezi." /8/ 

rirupazkaja munkáiban a gyermeki tevókenymig következetes 

irányitásáncak szükségessége fogalmazódik meg, hangaulyozva 

a közösség meghatározó szerepét. Igényegesnek tekinti a 

gyermeki érdeklődést, a tapasztalatokhoz való juttatást. 

jindez következetes pedagógiai irányitást igényel. 

"...  ösztönözzük  a gyermekek öntevékenq"ét, lcieztasúc 5- 

'-cet minél nagyobb önállóságra." Elveti a juták/t mint 

nevelési eszközt, de a szidást is elitélc. "Ziabálni kez-

& n . a gyermekekre,  ilyeneket fogura_ nekik mondani: miért 
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nem csináltad meg ezt, miért nem oeináltad meg azt, olyan  

módszereket fogunk  használni, Helyek jók a felnőtteknél,  

de nem használhatók a gyermekeknél." /9/ A  jutalmazásról  

a gyermekek között rendezett versenyek kapcsán alkot véle-

ményt. Bármilyen tevékeq ben /játék-m ka-tanulás/ ká-

rosnak tartja a versengést ós az érte járó jutalmat. ezek  

a gyermekek pajtási szolidaritását, közös munkáját tel je-

sen felduljik4 Ytjd olyan önhitt gyermekek nevelődnek, aki?  

azt képzelik, hogy ők mindent tudnak, akik alielyett, hogy  

tanuliftek, csak hencegni fogy c.  

Krunszkat elméletes  tudatosan, tervszeíUei irányított  fyer-

mekk82össége':ben lehet eredményes nevelő-oktató mtmkát vé-

gezni.  

Az uj pedagógia nyomában a. ínunkájában az iskolai örkor-

~eláa~sat kérdésével foglalkozik• lemmtat ja "a szélesktirt'  

demO r'tikust önkormányzás hazájában" kialakult peaagágiai  

elv 1b, • bírálja is azokat. Véleménye szerint a szabad  

nevelés hívei melegen üdvözlik azt az alapelvet, hogy  

"vonjuk be a gyermekeket az iskolaügy megszervezésébe és  

ösztönözzük öntevékenységeiket". Egyetért Poerster állás-

pontjával, aki bár támogatja az önkormányzatot, de védel-

mezi a tekintélyelveit, a feltétlen engedelmességet,  

szerinte a szabad noveilie -  fegyelem ás beintetés nélkül - 

csak laza erkölosii, boldogtalan egoisták nevelésére képes.  
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A reformpedagógia és az azt cáfoló elméletek sora vezeti 

be fit. századi pedagógiánkat. A  központi kérdés mindvé-

gig a nevelés-oktatás irányitásánalr mértéke maradt. Szél-

miadNs és korszerű álláspontokat kialakitó kísérletek, 

vizsgálódások sorozata jelent meg tanálló pedagógiai mun-

kákban, szakfolyóiratokban. Természetesen külön kell vá-

lasztanunk a szocialista pedagógia elméletét, mely napja-

inkban meghatározza a szocialista országok ban érvényesülő 

pedagógiai elveket. A polgári pedagógia azonban időnként 

fel-fellelhető szélsőségeivel, vagy haladó jellegU tézise-

ivel hatással van pedagógiai kutatásainkra, a pedagógusok 

szemléletének változására. 

Tóműnk szempontjából igen érdekesnek tekinthetjtik Georges 

.nyders: irányitott nevelés vagy szabad nevelés? c. munká-

ját. Az eddig elemzett pedagógiai nézetek közöl, élesre 

állitott képként emelhetjük ki ezt a munkát. lp.yetlen kér-

dós vizsgálatával foglalkozik, az irányitástól tartó&kodá 

pedagógia képviselőinek nézeteit birálja. 

Kétséget kizáróan állapitja meg, hogy az irányitástól tar-

tózkodó pedagógiák azzal járultak hozzá a fejlődésheg, 

hogy a megoldandó kérdések köztil kiemelték a nevelők és 

növendékek közötti viszonyt, az ellentétet q pedagóxs 

egyeduralma és a passzivitásra kárhoztatott tanulók gyen-

gesége kötött.  
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Véleménye szerint, ezek az álláspontok arra  kónyezeritették 

a kutatókat, hoGy keressék azokat a feltételeket, melyek 

között érvényesülhet a tanuló autonómiája, kezdeményező 

képessége 6s felelősségtudata. Véleménye szerint ez az ut 

vezethet el egy gyermek--csoport demokratikus életéhez. 

Természetesen megfogalmazódik az irányitástól tartózkodó 

pedagógia marxista szemléletit birálata is. 'lirálata mind-

végig előrehaladást jelent, a tarxizmus sugallta pedagógia" 

felvázolásával. 

A pedagógiai felfogások "orescendo" szerint szerveződnek, 

- a liberális demokráciától az anarchisztikus utópiákig. 

Lema ák :írom csoportjában a vezetői stilusok oly tiszta 

formában jelennek  meg,  hogy az önkényesen uralkodó vezető 

"tiszta karikaturdja a tekintélynek." /10/ 

G. Snyders mégis agy értékeli ezen kisérletot, mint a ne-

velők és t: neveltek közös  törekvését  ujfajta nevelő-növen-

dék viszony kialakitására. 

Az irányitástól tartózkodó nevelés elmélete sajátos formá-

ban jelenik meg,  rt...;. fleill suamnerhilli iskolájában. semmi-

féle korlátozást nem fogad el. ` r. irmjnek tekintéllyel való 

ráerőszakolása igazságtalan." /11/ Véleménye szerint "Vá-

lasztanunk kells vagy a tekintély, vagy a szabadság; vagy 
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a  fegyelem, vagy az egyén önálló elhatározása. •öncser  

fólrondszabál,,v. "  /12/  

Ezen elv birálatát száriunkra is elfogadható módon fogal-

mazza meg Snyders. "Alapvető hiba az, hogy az embert az  

elé a helyzet elé allitják, hogy két pedagógutartáe  

közül válasszon." /13/  

A  pedagógus értékelését teljesen kiiktatja reill pedagógiai  

nézete. Igy valóban kbnny i elégedetté tenni a gyermekeket,  

lemondva munkájuk, vélemén7Uk birálatáról. 1ím ez az elége-

de tság csak ideig-óráig tarthat.  

Bank és Johnson  pedagógiai elmélete ugyis nevezhető, mint  

békesség és őröm mer,teremtósénel: utja. Dilemmájuk az, hogy  

vagy erőszakos pedagógusok vannak, vagy az ő elméletüket  

megvalósiták - tertium non datur - hcu'tiadik lehel bég nincs.  

Az általlót leirt tekintély "egy ostoba csendőr tel télye".  

A pedagógus szinte elttinik, beleolvad a csoportba, Lraa  

Fogers é; Barrington ?$9e  pedyWájában, a tevékenységeket  
maga a csoport irányitja. "A pedagógus nem írja elő sem a  

módszereket, sem a végrehajtás mtSdozrvtait, srt'a mmnka tar-

talmát - mindez a tenu16% választásaitól és feldolgozó mun-

kájuktól f'Ugg." /14/ Tellimetes, hogy ez alkalomhal sincs  

létjogosultsága az értók1ismk, hisz ellenőrzésre  ag,~íl-

talán szó sem lehet.  
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F 	ir .nyitástól tartózkodó pedagógiai felfogdedt leg- 

rsemléletesebben a következő gondolattal mutathatjuk be. 

"A  tanulókat csak; ugy érthetjük meg, ha teljesen lemon-

dunk irényitásukrál." /15/ 

Kitt 	ima!r ellentmondó kép rajzolódik ki előttUnk. 

1. r. pedagógus beilleszkedik a csoportba - a tanulók 

nem érzik a pedagógus irányitá.sát. 

2. B'xmit tesz is a nevelő, jogi helyzete megktilön-

bözteti, "!:i-ráltságos személy". 

Lom t egSrérteleden "véget vet a varázslatnak", amikor meg-

fogalmazza elméletét: "^igy kevés tekintély jól összefér a 

szabadság igényelt mértékével." rz a gondolat számunkra  

kompromisszumot in jelenthet, de az irányitástól tartózko-

dó pedagógiáról alkotott véleménye egyértelmilvé teszi állás-

pontját. "...ahol valóban irányiténtól tartózkodó peda.gógi-

6ít alkalmaznak, ott távolról sem az idillikus megbékélés, 

hanem a nyugtalanság időszaka következik be." /16/ 

Cnyders a kivezető utat ebből a "pedagógiai utvesztőből" 

Oly "u j világba vezető" gondolataival tárja elénk  ,  "tJ j 

világ, mal7ben a gyermek szabadsága és a pedagógus szere-

pe net  Éibiri netetlen ellentétek többé." /17/ Bár Oury 

nézetei ecetenként kettősséget mutatnak, mégis megfogal-

mazódik azokban az előrelépés szükségessége. 
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Az irányitástól tartózkodó pedagógia birálatában Jnyders 

igy fogalmaz: "...a gyermekkor iránti tisztelet, megitó-

lésűnk szerint amiatt vezetett tévutra, mert a tiszta é-

rintetlen gyermek ábrándkópét állították szembe egy kárho-

zatra itdlt világgal." /18/ 

A haladó pedagógia körvonalazása témit»Ic szempontjából is 

uj perspektivákat tár fel. "_gy pedagógia alapját, azt a 

kritériumot, amelyhez igazodva az egyes pedagógiákat egy- 

mástól magkülönböztetjtik, azokban a fogalmakban kell keres-

nünk, sialyeken alapulnak, vagy pontosabban azokban a vi-

selk"rlkben és beállitottságokban, amelyekhez a tanulókat 

el kii nja vezetni: egyszerűen abban, hogy milyen tipusu 

embert kíván alakítani." /19/ 

Pedagógiai irodalmunk széleskörű betekintést enged az uj 

utak kutatásaiba, legyen az polgári, kapitalista viszonyok 

között érvényesülő, vagy szocialista pedagógia. 

Témánkban vógzett vizsgálódásaink alapját olyan kutatások 

képezték, amelyek  sajátos társadalat Viazonyok között hő-

ditottak teret. Kórdósfelvetósiik a  speimik tevdkenyloWnek 

és togyáltalán  személyiségformálásuknak irányított ságával 

kapcsolatos. Hogyan irányítson, értékel jen a pedagógus? 

Peltétleniil teret kell engednünk a lassan klasszikusnak 

számító 	Levin kisérleteit értékelő véleményeknek. A 

három vezetői stílus megjelenósével, a kísérlet megiene-

rósóvel nálunk is elfogadottá vált ez a tipizálás. Vonat- 



koztatták mamut vállalatok vezetőire, intézmény vezetők-

re, pedagógus vezetőkre de gyermekvezetőkre egyaránt. Meg-

ismételte az általuk végzett kieérleteket más ©s más kö-

rülmények között több kutató. Nálunk Kántás László kisér-

lete vált ismertté ,"Vakfegyelem" c. filmjével. Feltétlentű 

egyetórttink azokkal a birálatokkal, melyek kifoesol ják, 

hogy a legtöbb kisérlet manuális tevékenységet végző gyer-

mekekkel folyt. A következtetések nem egyártelmiien vonat-

koztathatók általában gyermeki tevékenységek irányitására -

játék-munka-tanillás -. Feltétlentől figyelembe kell venni 

az oktatás, vagy az adott tevékenységi forma folyamatánslr 

sajátosságait. Az oktatáselmélet a i'IWW.zeti foglalkozások-

órák esetében az oktatási folyamat törvényszerűségeinek sa-

játos megvalósulását, megjelenését emliti. Nincs tudomásunk 

arról, hogy más tevékenység irányítása során vizsgálták vol-

na a három vezetői stílus megjelenését. 

k .egállapitást nyert, hogy ezek a vezetői megnyilvánulások 

nem jelennek meg tiszta formában a pedagógiai gyakorlatban. 

Vizsgálat tárgyát képezheti, hogy melyik típusban milyen 

elvek keverednek. 

Vizsgálatok bizonyitják, hogy a pedagógus tevékenységében 

az értékelő megnyilvánulások azok, amelyek a tevékenység-

hez, a pedagógushoz, a társakhoz való viszonyt, a telje-

.1 t, &,3letve magit a légkört meghatározhatják. Ha a 
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vizsgálódásaink alapját képező Ágoston Gy. - Veszprémi 

L. által végzett kísérletet elemezzük, ebből kitűnik, 

hogy a három t ipus s a buzditó-diaséró, a birál6-szidó és 

a közömbös, besorolható a demokratikus, az antokratikua 

ás a tartózkodó tipusokba /Lewin/. 
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é 	 tart~fe-r~ézetok, állásnonto i_  
Problématörténetünk felvázolásával., elemzésével rapcao-

latosan szükségesnek látszik a mámik irányban is lépé-

seket tennUnk. Az irányitott és szabadnevelős elvét kép-

viselő pedagógusok munkájában már kerestük azokat a pon-

tokat, melyek az értékelésre utaltak. Feltétlentű fel  

kell tárnunk az óvodai nevelésben  az órtékeléeról alko-

tott nézetek alakulását. szakirodalmunk kétségtelenül  

szegényes vonásokat mutat e tekintetbon. :zárt az isko-

lai értékelésben kialakult á114spontok óvodai adaptáció-

jával is foglakiznunk kell.  

Érték-értékelés:  

Értéknek fogjuk fel azokat az anyagokat, szellemi értóke-

ket ós folymatokat, amelyek az ember boldogulását szolgál-

ják és beletartoznak a kultura terjedelmébe. Az alábbi  

ezfórákat különböztetjük meg: anyagi és tárgyi értékek;  

intellektuális ós miivószi értékek; erkölcsi értékek -  

a kulturában szereplő ós élő emberek magatartásmintái.  

"Az emberek tettei lehetnek erkölcsileg jók vagy rosszak,  

lehetnek helyeslés vagy alitélés tárgyai."  

/Pilozófiai kislexikon/  

";:z értékelős általános pedagógiai értelemben az ember..  

magatartásnak a társadalmi erkölcs követelményeihez való  

viszonyitása". /Pedagógiai lexikon/  
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Az értékelés akkor éri el célját, ha egyre értékesebb 

cselekedetepe, jobb teljesitményre ösztönöz. 

Az értékeléssel kapcsolatos követelmények: 

- legyen igos, tárgyilagos 

- jóindulatu1c, segitőszándékunak kell lennie 

-- az értékelés ne váljék a cselekvés céljává 

Az értékelés sztfiks e 'ge: szükségszerLU jelenléte a no-

velőmunka valamennyi területén vitathatatlan volt a ne-

velőstörténetben. Vitás pontok csalt annyiban alakultak 

ki, hogy a negativ vagy a pozitív értékelés kerül jön-e 

ecetérbe. A  szabad nevelés képviselői is említést tesznek 

a gyermekek értik lesáról, de tulzottan nagy sulyt nem 

helyezte'- rá. 

Az óvodai nevelés történetében, általában az előremutató 

értékelés kapott '.:iemelkedő szerepet. A dicséret eseten-

ként kizárólagos értékelési módként jient meg, a szidás, 

az elmarasztalás száműzött volt & ►z óvodai nevelősből. Az 

óvodai nevelésben tehát az értékelés legfőbb formája a 

dicséret. gyerme' akarata, erkölcsi tudata nem olyan 

fejlett, hogy önmagától mindig képes legyen önmaga és a 

közösség érdekében megfelelően viselkedni: ösztönöznünk 

kell dicsérettel, buzditással. `tudatosan kell törekedni 

önbizalmának fejlesztésére. Zikerólmónyekhez kell juttat-

ni. A feladatok megoldásából fakadó örömét az óvónő elisme-

réssel teszi teljessé. A gyermeki értékelés realitása azon- 
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ban nem kap mindig kellő sulyt az óvodai nevelésben.  

:~vodára voratkcztatva is helytálló az az álláspont, hogy  

a gyermek csak akkor kaphat megfelelő izelitőt a társrd,a-

lom értékelési rendszeréből, ha a pedagógusok a gyermekek  

jelenlétében rendszeresen és reálisan értékelik a csoport  

minden egyes tagját, valamint az egyes kisebb-nagyobb cso-

portokat. :Lz értékelési rendszernek igazsásognak  kell len-

nie.  

Peltétleniil tisztázódnia kell valamennyi pedagógusban,  

hogy az értékelési rendszernek két tényezőjét kell szem  

előtt tartani. Az egyik oldalon a 1 Yvetel ének.  másik ol-

dalon a jveektő . elvárható t eliesité sej;  álljanak.  

Az értékelésnek feltétlenül az ösztönző funkciója az, amit  

az iskolaban én az óvodában e{yt'.ránt segíti a sz llyisóg-

fejlesztést. Lgoston György szerint "Minden  értékelés,  

osztályzat célja csak az lehet, hogy a tanulé teljesitmé-

nyeinekk igazságos, tárgyilagos feltárásával, tudatositá-

sával 	tö öia el c releMi tse, fe;ilessze  St." /20/ orrt 	 +rr~rr+r ■  ~■ri~ .■ ■.~.■.~  

gondolat hoist  Veeatkozásban azt jelenti, hogy a  gyermeki  

tevékenység, legyen az játálc, munka vagy tanulás, értéke-

lőse ösztönző lehet a további sikeres tevókenysóg végzé- 

sére.  

Kérdés, hogy tulléphetó-e az óvodában a szóbeli ártókelés,  

szükséges-e az értékelés és a jutalmazás összeknpcso7.ása.  
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Az óvodai életben a bibozás, a játék, a barkácsolás, a 

foglalkozáson tert4n8 :kv xgfWtel Unmagában is szí-

vesen vállalt tevékenysé. lbw s tevékenység vagy 

annak eredménye a  gyermek számára örömforrás. Igy feles-

legesnek titni:k a jutalom "megduplázása". .; jutalmazási 

rendszer fErunszvik T., Krupszkaja is elvetette/ inkább 

gátolja, mint segiti a már természetessé váló szokás lét-

rejöttét, hiszen a gyermek mérlegel, szeme előtt  állandó-

an ott lebeg a várható jutalom. Jutaloa azonban nemcsak 

az, amit valaki valakinek ad. Jutalom minden /tárgy, 

gex, szituáció/, amely ugy hat, hogy a megelőző akció vagy  

cselekvés jövóbcni megjelenésének valószintiségét, illetve 

gyakoriságát növeli. Ez lehet tárgyi jellegtf /cukor, kép, 

jelvény, stb./ Feltétlenül célunk, hogy a gyermek fejlődé-

se során a közvetett formákat is jutalomként élje át és 

fokozatosun elsajátitea a szóbeli dicséret  és a nem z(1614k:  

megnyilvánulásdk f lakta, gesztus/ jutalomértékét. 

Az óvónő mosolya, dicsérő szava, simogatása mellett juta-

lomként hat a társak kifejezésre jutó értékelése - az ó-

vóiió ezek uiegerőcitésével érhet el hatékony eredményt. 

Megfigyelései: Bora bizonyítja, hogy az értékelés - a  di-

cséret, jutalmazás - alkalmazásának pedagógiai cólszerti-

sége non  mindig érvényesül. ázabadi Ilona szerint "Gyakori 

probléma, hogy az értékelés legtöbbször nem az adott hely-

zetre, cselekményre, a gyerm® k  tevékenységének megitélésé-

re vonatkozik, hanem globálisan lísan az egész gyermekre, a 
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gyermek személyére." /21/  

A  globális értékelős ?  az elemzés hiánya következtében  

az Ó  • •  ' 	g;  2 u 	t- .. 	b~ ~lt3t  • 

igy vagy csak negatív, vagy csak pozitív értékelős  ala-

kul ki önmagáról.  

"Álláspontunk, hogy  az  óvodában továbbra is a dicsérot,  

az ösztönző értékelés a legeredményesebb, de árr nitebb-

nak, elemzőbbnek kell lennie." /22/ A pozitív értékelés  

mellett azonban/az óvodákban/a nevelő munkát meztározó  

programok emlitést tesznek a "szükség esetén" alkalmazható azható  

negatív értékelőéi módokról is.  

F;evelómunka az óvodában:  

A  gyermek rövid ideig tartó eltávolítása a cso-

portból, a büntetés megengedett módja,  

- A dicséretet, jutaleázást és büntetést mértékkel  

kell alkalmazni, hogy ne váljék megszokottá a  

gyermek előtt.  

Óvodai Nevelés Programja:  

- A büntetés leggyakoribb formái: rosszalló tekin-

tettől a megrdvó figyelmeztetésig.  

- Az óvónő és a többi gyermek példáján kivül az  ó-

vónő értékelése irányítja a gyermek viselkedését,  

tevékenységét.  

Az álláspontok összegzéseként Ágostor. Gy. - Veszprémi Z.  

meg  llapitásait fogadhatjuk el, miszerint '' Megengedne--  
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tetlen hibát követnek el azok a pedagógusok, akik a ta-

nulók teljesitmányeiben noha vagy ritkán találnak dicsér-

nivalót. Iegengedhetetlen hiba az is, ha egyes tanulókat  

ilyen vagy olyan kategóriába sorolnak szinte véglegesen."  

/23/  

II. 1. ~ vi_ z 	bemut t ~.iss  

Problémafelvetéseinkben jeleztük vizsgálódásunk célját.  

L,vnnői magatartásod hatását vizsgáljuk a különböző gyer-

meki tevékenységek iranyitása során. Bizonyitani kiván-

juk, hogy a gyermeki tevékenység akkor a legeredményesebb,  

ha az óvónő azt buuditással, dicsérettel irányit ja.  

Vizsgálódásunk alapjául Dr.  Ágoston György-I)r. Veszprémi  

László kísérlete szolgált. Természetesen figyelembe vet-

tük azt a tényt, hogy ez a vizsgálat általános iskolai ta-

nulók körében folyt, s kizárólag a tanulási tevékenység  

sikerét, eredményességét mártók. Jól mérhető volt a tevé-

,renysóg ideje /gyorsaság/ és a pontossági sz,izalék. F ki..  

srlet eredményei kétséget kizáróan bizonyitják, hogy a  

buzdit6-dicsérő magatartásforma hatására nyujtottak leg-

sikeresebb teljejsitményt a tanulók  

T1  tételeztilk, hogy az óvodás gyermekek esetében hasonló  

eredetén re szAmithatunk. Ehhez azonban meg kellett keres-

ill a mérhető pontokat. Legfontosabb kérdés a tevókenysé$i  
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forma  mervL lasztj o  volt. rdekesnek bizonyult annak el-
döntése is, rogy a három magatartási tipuat igy átvehet-

jtik-e. Tehát megteremthetünk-e buzditó-dicsérő.  t áló-
idé és közömpUs  tipusokat a kisérlet során. A ] ri-

tikusebbnak a birdló--szidó 1Mdittartás megjelenitóee 
tűnt. Attól tartott1mk, hog s gyermekek érzelmi '-ötődé-

sében tartós változást idézhet elő. Ezért a biráló-szidó 

magatartás ál mérsékelt megjelenitésre tör&:edtünk. 

A választott tevékenységi formákat illetően nem kivdntuk 

a nevelési folyamatból kiragadni egyiket  sem.  Lppen ezért 

a háték-mupka-twnulms  egymást követő, illetve egymást át-

szövő tevékenységként képezte vizsgálódásunk tárgyát. A 

nevelői megata`rtások hatását jegyzőkönyvek ':észitósével 

rögzitettük. ?Zeresttik az egyes tevékenységi formákban a 

teljesitmény mutatóit, illetve a gyermekek verbális meg-

nyilatkozásait ős érzelmi reakcióit jegyzőkönyvezttik. E 

setenkónt a gyermekek kikérdezését is mddszorként alkal-

maztuk. 

f. jegyzókönyve?k elemzésére az alábbi szempontsort alkal-

maztuk, mely áttekinthetővé tette az óvónői megnyilvánum.

lásokat, segitette az értékelést. 

.1z óvdnő_értgke]yá mamtartá npjc gleazéae 

1. '.T31gen szituációban történik az érté]_e1 6 s? 
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YOglalkozds  

Jilták  

Munka jellegi,i tevókenrség  

2. Mire irányul?  

Intellektuális teljesitmény  

Gyakorlati teljesitmény  

Agaidathoz való viszony  

Munkamód  

3. Milyen formában fejeződik ki?  

Tárgyi  

Verbális  

Metakomxnunitat iv  

Komplex  

4. Milyen  ;jelleg' ? 

Buzdító-clic sáré  

Biráld-szidó  

2$zömjbös  

5. Ki felé irányul?  

Az egyes  gyermek  

Kis csoport  

Az egész ceoport  

6. Kitől  ered az értékelés?  

.;v6n6  

Társ  

~ 

 

gyermek  sn "iát  maw 
7. Ni az értékelés pedesógial funkci . é:±a?  

Inforwáoiónyujtás a gyermekek ez ra tel. jecitróny-

sszínt jakról  



- 31 -  

Pegyelmezó•  

Jobb tel jeeÍ.tmt4nyre serkentés  

Elriasztás a helytelen megnyilvá.nulástól  

kísérletet intézetünk gyakorló ávod;a jé,ban végeztük.  

Több óvónő i.~~ír:yitó tevékenyságdnel: megfigyelése utón  

ugy döntöttünk, hogy a kisérletek vezetleúvel egy óvó-  

nót bizunrs meg. A vizsgálatot el í~kószitő fó1óvben rend-

szeresen látogattuk a Wertu0'ccsoportot. Pigyelewriel  

sértiir: raegayilvárnldial3cat, kapcsolatukat óvónőjükkel.  

Mivel 3 gyermeki reakciókat meksválL'oaott körülmózZyor: kö-

zött kellett a ki3órlet időszakában jegyzőkönyveznünk,  

a gyermekek pontos meg3.sm.eréaáre törekedtünk.  

A csoportba járó gyermekek 5-6 évesek. A csoport lótszdima  

huazommégy. A három csoportban folyó kisőrlethez 	-gas  

csoportokat alakitotttu k ki. A csoportos kia1aki.té.sánál  

figyelembe C©tti k a gyermekek személyiségét.  bben a cso-

portban ugyanis általában jelleorzó volta szeretetteljes,  

3ó óvónő-gyermakkapcaolatot rea.liz.16 légkör. Természe-

tesnek vatat, hogy legkisebb váltoS e 3 buzdító-dicsérő  

magatartást inejelemitő csoportban' lesz ma j'Z tapasztal-

ható. Az ávónő véleményét alapul véve a következőképpen  

alakítottuk ki a csoportokat:  

I. qsoRort, közömbös óvónői magatartás:  

A változásokra élénkerz reagáló, buzditd®t,  

3icsértatet, megerősítést igénylő gyermekek.  
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I_I. csoport,  buzditó-dicsérő magatartás: a félénkebb, 

cyámalitást igénylő gyermekek, akiknél a 

negativ megnyilatkosisokra tartósan bekö-

vetkező magatartásbeli változást várhattunk. 

III. csoport,,  birálá-szidó magatartás: 

rzelmilea stabil gyerzuekat, akik reális érté-

kelést igényelnek, e jellemző rájuk az őszin-

te véleményxzyilvánitás. 

kisérlet időtartama 3x5 nap volt. i y napot a kialaki-

tott nyolcas osoportokban töltöttek a gyerm9izek. 2.w ávó-

nő beállitódásának időszaka volt ez. Másodd:-harmadik 

napon az óvónő '.:5votkezetosatn mogvalóaitotta a ':ivánt 

magatartást. Negyedik  napon megváltozott magatartásfor-

mában irány! totta a csoportot. 6tödic napon az egisz cso-

port /24 gyermek/ megszokott formában és légkörben ott 

tevékenykedett. 

Az utóvizsgálatot a megváltozott óvór.ői mAg^.tartás képezte. 
KöztStztbös magatartás 	Buzditó-cticsóró 

Duzditó-dietdrő 	közömbös 

131=aó-szidó 	 buzditó-dicsérő 

Al„ kl.tdrletb¢2z  .xéswtvevő  vánü : .:ét éve vezeti a gyermek-

csoportot. Szines szemayiséÚ. Jell s:M 6 r d. a  na.gymerf.i 

kapcsolattorenrt6s. RenQakezi?: a szocialista óvónő s?e- 

mólyiaóg j egyeivel. Csoportjában "dur" hangnem uralkodik . 

L:zer.etet tel j oa, alkotó légkörben, reális órtékeléssel 

irányit. 7nz1Skdpezzsó{;e, kapcsolatterenrhBkápQssége igen 



-33-  

jó. A gyerekek órzelmileg erősen kötődnek hozzá. L.eta-

komrnunikativ megnyilvánulásai igen jól 6rzékelhetók.  .". 

kiaérletre készs43er en vállalkozott, igényesen készült.  

Tanulmányozta a vonatkozó irodalmakat.  

A  kisérlQt megkezdése előtt  azokat a DontokEit  kerestük  

meg, melyek az adott  tevé=tezzy$é~ areda~é, vesg ~,*____ét jelez-,  
hetik.  
............. 

1. Lalit irái ritá 	a legfontosabb követelménynek  

azt tekintettük, hogy szem előtt tartja-e az ávónő ős  

hogyan érvéngesiti a játékirányitáleal kapcsolatos kö-

vetelményeket.  

-1ezd nyezós  

- önkéntesség a játékban --7-- részvétel 

 szerepvállalt- s  

- az irányitás módszerei: 	ötletadás  

beszólt•  

buzdít' , dicséret  

- konfliktusok megoldása  

Az eredmény, produktum, a gyermekek empláahoz való  

visonya, a légkör, az együttjátszó gym**  /edie...  

stb. bizonyitja  a különböző magatartásformdlf pozitiv-  

negativ hntisét.  

2. Aapka irtki  t,,,La, során fontos szempont a feladat  

11010etdroziAMOtilkja, az eszköztik biztositása, a  
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feladat vógrehajtásának segitéee, a mLnl:avégzés érté-

kelése.  

Várható eredmény: a munkához va.I.6 viszonyban tükröződik.  

Gyermeki reakciók negfigyel::so.  

3. `,:~;~~b~ az oktatási  folyamat fázisaiban lehat megha-

tározó az 6v6nő gadata7rtása.  

- Az ismeretközlógbea • totiváló, megértést segitEl meg-

jegyzések.  

- A gyakorlás óe elZenőrzás fázis.íban fokozottan jut  

érvényre az óvónő ártékelé megnyilvánulása.  

- Az eredmény a gyermeki tel jesitriányben mérbetŰ.  

A kiilönböző tevékenységekben az fltalunk kivű1azztott  

három tipus a kii  vetkezákóppen jelenik meg*  

Viz5,dlat LitékteTtkaa1rttotez.:  

3uzdAtó-aioallrű 	Bir116-szidd 	_jz'vxqa6s  

Ün:ccént  ec -i:  6ms- 	r2 éma meghatározása 	kénic  e s -t étaavá- 

válaasttlr  

zerepváll4411,  

ötletadás,  

buzciitás,  

dicséret  

::zer©poyztris,  

bir416 megnyi-  

latkozások, el-

marasztalás  

lasztás  

Szemléládó jelen-

lét, konfliktusok  

meg nem oldása  
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Vizsgálat a munkában  

Buzdztó-dicsérő  

fe

[,,

ladatmeglia-

ti11.~o zCi 8 :  

eredményt fel-

tételező  

esujcöz_as7n6z st,  

dicséret  

73irá1ó-szidó  

feladatmegha-

tározá s:  

eredménytelenséget  

feltételező  

elmarasztalAs,  

hibák fel sorolt_ sc.  

'"öZómbös  

feladatmegha-  

tározás  

bejelentős  

rr'ri értékel  

Buzditó-dicsérő  

di asóre l;,  

előremutató  

értékelds  

V.lat ttpuláshan  

131,1416-ezid6  

elmarasztalás  

előfordulhat,  

irónikus  

hangneme  

,. ózz 
 

csak végig tekint,  

kevés hibajavitás,  

n erArt kol , a fel-

adat adásban nem  

differenciál.  

terver:ett'óvónői magatartás:  

Játék  

Byp4A0-dicsérC  

Határozott, kedves, mosolygós, jól irányit, szinte  

észrevótlex:iál közvetlen a gyermekekhev, titletraz-

dag, a konfliktushelyzeteket; megoldja, buzdit, di-

asr, vidám, ellenőrzi ós értékeli a feladatokat.  

Dicséretei egyes gyeris*hez, kisebb csoporthoz  

ész Fiz egész csoporthoz szól  i  .k.  

3i,rálá-szi.ó  

Hatdrozott, parancsolgató, utasitó, általában han-

gosan beszél a gyermekekhez, keveset dicsőr, inkább  
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elmarasztal, gyakran szid, nem kapcsolódik be a já-

tékba, kivülrv"1 irányit.  
 _özöa~bcis .._.. .~._._..._ 

« 

 

gyermek t4ravá].aQzt6sa án511á, nom kapcsolódik be  

a játókba, 	azemlélődú, nem értékel, nem diaedr,  

kevos ötlete van, általában halk, csak náha emeli  

fel a hangját.  

T,Tun?ta  

Lcsé$-buzditó  

Következetes, személyre szóló feladatok kiadása.  

Ellenőrzi R  munkát, közben buzdit, órtékel.  

Bíráló-szidó  

Keveset dicsér, agressziv, pattogós vezényszavak,  

ezigoru az ellenőrzés, elmarasztal, rendreutasító.  

KözörpUs  

Nem ?:&vetkesetea, nem ártókel csak szemlóli a tevé-

kenysóget. Egy-egy az6vsl utasít.  

okte,,tás  

:duzdit6--dí  c  sérő  

4t6li az anyagot, 41m6rayszeriien adja elő. Differen-  

aiáltan irányit jeegiti rti gyengébb kópegségüeket/.  

Minder mozdilletávn]. eegiti a  feladatok  helyes meP-  

oldó.sát, /aTCj áték, kézmozdul.ato4, harsgszixn/ követ-

kezetesen értékel.  
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S4416-bomló  

Ismeretközlés - valóban közlés, bejelentés, moti-

váció minimális. 3gyéni véleményeket nem hallgatja 

meg. A gyermekek megnyilvánulásalt birálja, eset-

leg elmarasztalja. Ahelyes válaszokat elfogadja, 

de nem dicséri. 

Közömbös  

A feladatokat nem személyreszólóan adja meg. Nem ól 

a gyermekek Között. A gyermekek feladatmegoldásait 

egyáltalán nem értékeli. 

YI Z S G Á L A T s  

I. csoport  

Közömkös ávónői ma tartáli  

A kísérletben résztvevő gyermekek életkora 5-6 év. 

L.  Z. nus 

Gátlásos, félénk U1a'aek. Közömbös a siker és a Plle  rc 

iránt. Gondolkotai lassu. Nehezen oldódik, társav kap-

csolat szegényes. Szemlélődő a kULlönbözó tevékenységek 

soídn. Állandó óvónői irányitáse&t, késztetést igényel. 

Játékban szívesen játszik egyedid, közben az együtt ját-

szó gyermeke]: csoportját szemléli. Ugy tinik ilye nkor, 

mintha vágyakozás lenne tekintetében. A tárd áltai  rá-

osztott szerepet elvállalja, ilyenkor beleéli magát a 
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játókba. Az óvónő jelenléte, kedves szava, simogatása 

állandó igényhónt jelenik meg nála. 

Munkával kapcsolatos feladatvégsaéae során igyekezetet 

mutat. Igyekszik pontosan elvégezni a feladatot, de mun-

kavégzés során gyakran tekint az óvónőre, megerősitést 

várva. A feladat elvégzése után raegki3nnyebbülten kezd 

n 8 tevékenységhez. 

Foglalkozásokon érdeklődést mutat, de passziv szemlélő-

dés inkr   bb a részvétele. Ritkán jelentkezik, felszólitás-

ra elfogadható választ ad. Peladatmegoldé.sa, gondolkodása 

lassu. Gyakorlásná1 igényli a vele való egyéni foglalko-

zást. Az óvónőhöz bizalommal. fordul. 

V. Zs. fiu: 

Csendes, visszahuzádó. A kudarot ►t nehezen viseli el - 

megtorpan, sirvafakad. resen kt5tődik a felnőttekhez - 

szeretetigénye szembetűnő. Játékban jellemző rá az egytitt-

játsszá s, szivenen kapcsolódik be a csoportok tevékenysé-

gébe. Vezető, irányitó szerepet nem vállal, de tud elmé-

lyülten tevékenykedni. Legszivesebben az épitőjátékokban 

vesz részt. 

Munkatevékenységük közfal a csoport érdekében: végzett 

munkákat vállalja szivesen - várja az óvónő értékelő meg-

nyilatkozásait. Pontosan, precizen oldja meg a reábizott 

feladatot. 



Foglalkozásokon megfelelő motivdel6 hatására aktiv rész-

vétel jellemzi. Ritkán jelentkezik, felszólitásra j6 meg-

oldásokat produkál. áikeretelen válasz, vagy feladatmeg-

oldás esetón visszahuzódóvá, passzivvá válik. i]rzelmileg 

erősen 'kötődik az óvónőhöz. 

v. K.  limn  

Kieg;ulyozott, komoly gyermek. leveset nevet, ritkán 

tud felszabadult, jókedvű lenni. Lrzelmi állapotában be-

következett változást "elsápadáee"pirulása jelzi. Igény-

li az elismerést. önbizalma kissé tulzott. 

Kezdeményszó, szerepet tölt be a csoport játéktevékenysé-

gében. Általában babaszobában játszik. A visszahuzódóbb, 

csendesebb lányokkal játszik szívesen, akiket  irányithat, 

s akik közül kitűnhet. 

Eunkatevókenysóget szívesen végez. fagy felelősséggel, 

elismerést igényelve igyekszik pontosan, precízen elvé-

gezni a reábízott feladatot. 

Foglalkozásokon nagyfoku önfegyelem jellemzi. Következe-

tesen jelentkezik, ha nem szólitják fel, nem szól közbe, 

de arcán sértődöttség tUkröződik. Általában jó, konstruk-

tív megoldásokat keres - szívesen szerepel. 

óvónőjéhez kötődik, de nem kedveskedő - gyakran kimért. 
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K. B. flu: 

Változó hangulatu, érzékeny gyermek. .:önyen befoly€sol-

ha.tó. `;zivesen utánoz fegyelmezetlenséget kezdeményező 

gyermekeket, de egyedül nem kezdeményezi a rendbontást. 

.`ltalában eresebb, élénkebb gyermekekhez kötődik. A sok 

dicséret, a siker általában negativ reakciót vált ici ná-

la - bohóckodás, szertelenkedés a következmény. Játékban 

igen sokszor a szertelenkedésre, agresszivitásra lehető-

séget adó témákat választja /lö`völdözós, száguldás/. Kel-

lő irányitással azonban rövid ideig tud elmélyülten ját- 

Munkafeladatokat, megbizásokat tel jesiti, de igyekszik 

azokon gyorsan tullenni. Ha gyengébb, félénkebb gyermek-

kel végzi a feladatot, készségesen segiti, bátoritja. 

Foglalkozásokon nagy érdeklődőssel vesz részt. Figyelme 

azonban gyorsan lankad. A sikeres válaszok, feladatmeg-

oldások után bohóckodással vonja magáira társai figyelmét. 

Az óvónő irányitását igényli, de ha nem érzi, akkor nega-

tiv megnyilvánulásai kerülnek előtérbe. 

G.  H. Lány: 

Labilis érzelmi élet, szertelenség, érzékenység jellemzi. 

A siker ős a kudarc iránt közömbös. miset ónt örül a 

sikernek, máskor ugy tűnik, mintha nem fogná fel. :! ku-

darcokat "megszokta". Ritkán sikerül eredményeket elérni. 

Legtöbbször mosolyogva veszi tudomásul. Hangulatának vál- 



tozását hangos nevetős vagy sirás jelzi. Bizalmatlan a 

felnőttei k,el szemben. nószséges végrehajtója társai 

résének. 

Kislányok játékába kapcsolódik be legszivesebben, de egy 

kisfiuval is ozivesen játszik. ITem tud elmélyitlten ját-

szani, maga a tevékeq'S'g formája foglalkoztatja inkább 

de  nem a tarts . A mintafeladatokat nagy drukkal, iz-

galommal végzi, de van :mikor nem hajlandó vállalni azo-

kat. Ilyenkor indoklás helyett hangos sirással reagál a 

kérésre, feladatadásra. 

Foglalkozásokon igen passziv. Manuális készsége fejlet-

len - elmarad a csoport szintjétől. Igen sok foglalkozást 

igényel. Az  óvónő asabadidőben is sokat foglalkozik vele 

a felzárkóztatás érdekében. Csak  előremutatóan lehet ér-

tékelni megnyilvánulásait, mert visszavonul, mással kezd 

foglalkozni. 

Az ávónő jelenlétét, irányitását igényli, bői' ő ritkán 

fordul az óvónőhöz kárőseivel. 

fia: 

Félénk, nehezen oldódó gyermek. Igen érzékenyen reagál 

az óvónői értékelésre. A siker azonban nem mindig ösztön-

zi, a kudarc tulságosan elkeseriti. ha  feloldódik, igen 

aktiv. Jó képességit gyermek. élményeiről, tapasztalatai-

ról jó kifejezőkészséggel ad számot. Az óvónő reeiciókat 
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(lesen figyeli, várja az értékelőst, az "oldástt. segítő 
irányitást. 

Játókában kitartó, de csendesen tevékenykedő. Irányitó 

szerepet ritkán tölt be. Ötleteit, elgondolásait az ép-

pen vele egy`Ittjátszó gyermekkel közli. Az épitójátókban 

bontokozik Ici leginkább - ötletei hátrányos produktumok 

létrehozt.oát, megalkotását segitik. 

Munkavégzés során csendes. Igényesen tesz eleget az elvá-

rásoknak. Nem vállalkozó, de a megbizásokat végrehajtja - 

igényli az óvónői dicséretet. Foglalkozásokon érdeklődő, 

jelentkezik  s értékes válaszokat ad. Feladatmegoldása i-

gényes, precíz. Ha valamit azonnal nem tud megol' ►ani, két-

ségbeesik, elkeseredik. Ilyenkor óvónői segitséget, meg-

nyugtató biztatást 30117el. 

J.  K. lány: 

A csoportban a leatatalabb. ;rős érzelmi kötődés jellemzi 

óvánSjével kapcsolatát. Igényli a dicséretet, az elismerést 

de  a  segitséget. Társaitól is kedvességet, törődést vár. 

Szeretettel közelit mindenkihez, de elhatározásai mellett 

kitart, nehezen enged azokból, igy esetenként konfliktu-

sokba kerül. A kudarcokat nehezen viseli el, ,értődik 

s kivonja mag-át a csoport tevékenységéből. 

Játélctevókenységére a kitartás, elmélyülés jellemző. :lépes 

egész játékidőben égy témát játszani. Ilyenkor szivesen 
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irányit, szerepoet oszt. Gyakran kéri az óvónő vélemé-

nyét, segitségót. Munkában igényes. A feladatot kéí sre 

szívesen végzi, ha utasitják "duzzogva" tevékenykedik. 

úzivesen veszi a társak, vagy az óvónő segitsógét. Fog-

lalkozásokon részvételét, aktivitását meghatározza a 

aptilició foka, erőssége. Ha érdeklődését sikerül felkel-

tezni, aktiv részvitelére lehet szttani.yen re-
agál a közlést kisérő metakomnunikativ jelesekre. Leg-

főbb motivációs tónyeső az óvónő mosolya, biztató tekin-

tete. 

F. A. fiu s 

Igen labilis érzelmű gyermek. J6 '.épességei általában si-

keres tevékenységvégzést eredményeznek.  ermészetosne': 

tekinti az eredményeket. Ha óvónői dicséret, megerősitée 

tulzott mértékű, bohóckodással., nevetgéléssel reagál. Az 

övtinói irányitást, véleményt igényli, ha az elmarad, ne-

gativ megnyilvánulásai kerülnek előtérbe. Játékában be-

leéli magát, irányit ja, szervezi társai játékát. Tóluk 

irányítást nem fogad el. 

Általában mozgásos játékokat kezdeményez, szívesen vál-

lalkozik negativ szerepek eljátszására. vónő irányitás-

sal tartalmassá válik tevékenysége. Munkát szívesen vál-

lal, s felelősséggel végez. Szereti gyorsan elvégezni ós 

bekapcsolódni a csoport tevékenységébe. 
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Foglalkozásokon igen eredményes, aktiv részvétel ;jellem, 

zi. Türelmetlenül várja, bogy felszólitsr k. Ha nem sze-

repelhet, belebeszél, önkényesen cselekedni kezd, vagy 

a  mellette ülő gyermek figyelmét elvonva bohóckodik. 

6vónőjéhez erősen kötődik. Elmarasztalás esetén elkese-

redik, sírni kezd . . 
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T. csoport 1. sz. jegyzőkönyv  

Játékiráx~Yi ,tás 

Az ávónő a gyermekek rendelkezésére bocsátja a játékesz-

közöket.  

;:ialakult játéktémák: Garázsépités  

Játék a babmobában  

Konstrukciós játék - rajzol's  

szerkesztő /Polimotor/ játék. 

Az óvónő pusztán jelenlétével "irányit", sétál a játszó  

gyermekek között. :észségesen átadja a gyermekeknek a  

kért eszközöket, ege nem érdeklődik, nem kérdez, ötletet  

nem ad.  

Az épitőjátékot lelkesen  keidik lass  weirmklk. Segit-  

eéget kérnek az óvónőtől.  

+OvtSnin.t csinálunk benzinkutat is?"  "Lehet."  

gftiOn autót  bevigyUnk a garázsba?" "Bevihettek."  

Csendesen épitkeznei:.  

F. A. Gyorsabban kezdi tolni az autót, közben néhányszor 

az ávónőre néz. Látja, hogy az óvónő nem szól rá, egyre 

gyorsabban, majd futva tolja az autót.  

L. Z. figyelmezteti "Nekünk fogsz jönnil" 

Az óvónői közbelépés elmarad. 

K. 1:. az egyébként vezető szerepet sohasem betöltő kis-

fiu iráznyitja a játékot; "Az autók csak az uton érkez- 
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hetnek a garázsba!" " 1őször tankolj mag, utána indul-

hatsz!" 

K. E. szokatlanul aktiv, irányit, s a gyerekek elfogad-

ják azt. 

A babaszobában játszó két kislány G.  H.  ds J. K. vitat-

kozik a babakocsin. z ávónő figyelmen kivUl hagyja a 

konfliktust. Az eresebb győz. A "vesztes" J. K. panaszra 

megy az óvónőhöz. "Játssz a asall i " mondja az óvónő. A 

gyermek csalódottan leöl is sirni kezd. Mikor az óvánó 

mellé lép, diflös pillantást vet rá és arrébb megy. Látha-

tóan "megharagudott" az óvónőre. G. H. szól K. B.-nek, 

hogy "Kriszta sir". A  kiafiu otthagyja játókát éc megjegy-

zi "mindjárt megnézem". Odamegy J. :.-hoz,majd az óvónőro 

néz. Látva, hogy az ávónő semmit  sem szól, vísszaiil a he-

lyére. F. A. egy ideig hallgatja, vóell megkérdezi J. K.-t 

"Mostmér mondd  meg  végre valakinek, hogy mi bajod!" látva, 

hogy nem kap választ, továbbmegy. Autójával szétrombolja 

a garázst. 	B.  egyből lelkes segitójóvő válik. K. '. 

kétségbeesetten hivja az óv'nót, aki nyugodtan kijelenti 

"Majd ujraépítitek". K. E. rosszkedvUen leül, s könnyes 

szemcsel nézi a rombolást. 

G.E. megállás nélkül tolja a babakocsit, közben néha ol-

tltpillant a móg mindig tiló J. K.-ra. 

L 	sz játékidő"bam rajzol, iciviil rekesztve tusgát a 

szokatlan játékon, kasben értetlen pillanem/t vet az óvó-

nőre, aki a polcokon rakosgat. 
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Az óvónő bejelenti, hogy  "Rendet  kellene az élősorokban 

csinálni." ")egitenél G. M.? Szárazak a virágok, vizet 

kellene  hozni." G. Li. ki j, nemsokára visszatér egy 

pohár vizzel. Odaviszi az óvónőnek, aki csodálkozva jegy-

zi meg "hona  én kértem a vizet, a virágokat kellene meglo-

csolni". G. 11. áll egy ideig, majd U. K. segitségóvel hoz 

egy  locsoló vizet. Lerámolnak az élősarok polcáról, le-

törlik az első polcot. Látva, hogy az óvónő oda sem figyel, 

a második polcot le sem törlik - gyorsan  visszarakják a 

virágokat, befőtteket, terményeket. Szólnak az óv&dinek, 

hogy rendet csináltak, aki "Jól van" megjegyzéssel küldi 

el őket, rá sem pillant a polcra. 

R. B. egyedül Ul az asztalnál "Pofimotor" szerkesztő já-

tékkal játszik. Llikor sikerül össszeállitani, s mUködnek 

a fo'ekerekek "óvónéni sikerült" felkiéltásae.l jelzi. 

Az 6v6a6 oda sem figyel. Kis ideig vár, majd  oftessy 

V. K.-hoz "Legalább te nézd már meg, mit csinálok." kérés-

sel. V.K. komolyan méregeti, majd megdicséri. 

Z. Z. ás V. Zs. egymás mellett játsmnak konstrukciós já-

tékkpl  , néha az épitő gyeí*ekV! néznek. V. Zs. háromszor 

próbált bekapcsolódni, de csak a kockák céltalan rakosga-

tásáig jutott el. 



A játét elrakás az óvónő többszöri jelzésére is nehéz-

kesen megy l5'-ig tart, a megszokott 5' helyett. Főleg 

V. és K. E. irányitja az elrakást. 

L'oterratika foglalkozás 

`nóta: Görtbölyü-kerek; tégla, kocka - négyzet, téglalap. 

Motiváció : Mőkészitő asztalon szögeletes, ciömbölyii já- 

tákszerek. Bejelentés - ezekkel fogunk játszsni . 

Ismeretet_ feldolgozása: 

Hány oldala van a tég3  Anak,  kockának? Mit tudtok róla? 

Először  jelentkeznek a gyerekek. A válaszok után óvónői 

megjegyzősek: igen, jó, nem biztos, ugyani 

F. A. ismeri fel először a helyzetet, belabdija a vá-

laszokat. B. látja, hogy az ávónő nem figyelmezteti 

F. A.-t ó is kérdésre sem várva mondja a válaszokat. 

A7 óvénó körberajzolja a formákat. Kérdésére - txi az? 

a gyerekek  találgatnak, vitatkoznak - "nem, de ". 

Hosszu sztinetek az egyes mozzanatok között - az érdek-

lődés lankad, P. A. ős  K. B. már a helyükról is elme- 

rószkednek. 

Gyaks-ellenőrzős: 

Peladatlap kerek-szögletes fork rajzolása - téglalap-

négyzet megkülönböztetése. 

L. Z., V. Zs., U. K. egymást segítve dolgozik. 
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Az óvónő értékelése "j6, igy is ,jó, nem egészen igy gon-

doltam". 

G. H. Össze-vissza firk'l. F. A.-K. B. egymást szárakoz-

tatják. J. :C. teljesen passziv - még mindig sértődött. 

K.  3. coruzájút rágja, idegesen nézi társai munkáját. 

Az óvónő ártókelés 	összeszedi a feladatlapokat - 

eszközöket. 



- 50 - 

I.  csoport 2. sz. jegyzőkönyv 

Az óvónő még nem jön be a csoportba. A gyerekek tétlentil 

sétálnak, nózgelődnek. K. E. alig mozdul az ajtó mellől. 

F. A. iMOLAtja, hogy  bent vagyok, örömmel nyugtázza "Itt 

van a néni ma megint jót játa atunk." 

,z óv6716 megjelenik, figyelmen kivii]. hagyja K. E.-t - 

aki egyik lábát a mácsikra téve áll bís az óvónőt követi 

te,.intetóvel. Az óvónő kihuzza a kockás ládát és beje-

lenti, hogy épithetnek, ha valamire szUkségUk van szól-

janak.12;. megy eWsnek a ládához, kezdi autóra rakni a 

kockákat. V. Zs.  odamegy  - halkan beszélgetnek. Az előző 

napi játékot szeretné' folytatni.  A  garázsépités gyorsab-

ban mgy. 3gymás melló rakják a koc :_tat. 	látha- 

tóan igénytelenebb  az "épitkezés". közben J. K. édesany-

ja keresi a ivónőt. Bejelenti, hogy.:. lehet, hogy be-

teg leii# MA  Ma nem  azivesen jött óvodába - otthon a-

kart  maradni.  Az óvónő kedves becézgetéssel "visszanyeri" 

de bent a csoportszobában nem figyel játékára. íj. A. 

vállalkozik arra, hogy ma rendőrkőn -t iró.nyiija a játékot, 

K. B. megérkezésekor hiuja, hogy ő is rendőr legyen. A 

rendőrsapkák körül vita támad, egymás kezéből rángatják 

a sapkát. Az óvónő nem vesz tuc? omi st a jelenetről.  V. 

aki most érkezett, feibiborodva áll az ajtóban. Látva, 

hogy az óvónő nem szól, feddő hangon figyelmezteti a fiu- 
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kat. 9ondbatom szép rendőrök  vagytok t " 

Az ópítójátékba L. Z. is bekapcsolódik - ő utat épit, 

közben a "rendőrök" felé les.  P. A. teljesen megfeled-

kezik firól, kockával lövöldözni kezd az autókra. 

A kislányos: együtt játszanak a babakonyhában. J. K. -t 

megnyugtatja, hogy az óvónő mellettük ül - babákat öl-

töztet. G. H. is leül, a kérdezi melyik babára ndlyen 

ruhát adjon. iz óvónő 'Mindegy" megjegyzéssel válammol 

Néhány perc mulya G.  H.  kedvenc babakocsi j'nak tologatd. 

s va1 van elfoglalva. 

U. K. szól az ávónőnek, hogy a fiuk "megint mit csinál-

nak". Az Óvónő válasza ''játszanak". V. K. "mérgesen' 

megy vissza a babakonyhába, elrakja a játékait és .: épes-

könyvet kezd nézegetni. 

L. a. megkérdezi "ó vónóni már rakjuk a játékokat? ""Las-

san: rakhatjátok." K. B. fejét rázva térdel le a kockák 

mellé. L. Z. és V. Zs. társulnak hozza. 1 • A. teljesen 

leizzadva rohangál K. B.-vel. 

Lassan elrakják a játékokat és várakozva ülnek a helyü-

kön. V. :. sib'1 a csoport szobában 43 a széthagyott já-

tékokat szedegeti. 

Az óvónő szól a rohnneló gyerekeknek, hogy ák is ülje-

nek  le, mert foglalkozás lesz. LetIl.nek, bár a bohócko-

dást tovább folytatják. 
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Matematika foglalkozás: 

Motiváció - /bejelentős/ Ide tes ze% '.ét ':ari_:át, ezekbe 

válogatjuk szét a különbözői forná ju tárgyakat 

/szögletes, gümbölyti tárgyak szétvúlogatáea/. 

elkezdem. .i tudja folytatni?" je-

lentkezik - az óvónő kihívja. Jól oldja mag a 

feladatot, várakozik. Az óvónő nem  értékel -

bizon5talanul indul a helyére. 

Ismeretek feldolgozása: 

Különböző alaku teste; felmutatása. "Nevezzétek meg! 

L ez?" A gyerekek először jelentkeznek, majd bekia.bd1-

ják a hel;es válaezo'_at. J. K. megint sir.  P. A. meglök-

te. Az óvónő "ejnye" hegjegyzéssel elintézi. Ujabb kér-

dések. "Milyen_ a felülete?" Nem figyel a csoportra, csak 

arra néz, aki válaszol. 

"Mi van a zsákban?" játék. Bejelenti, hogy forma szerint 

válogatják ezét. A gyerekek sorba kijönnek.  P.  A. Három-

szor egymásután - az óvónő ugy tesz, mint aki nem veszi 

észre. Nem  értékel a feladatok megoldása után. 

Peladatwk ss 

"Ki akarja  még megnézni, mi van a zsákban? Jó, nézd meg!" 

G. H. is kimme8y egyszer, bizonytalankodva teszi le a 

labdát. 
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Gyakorlás, ellenőrzés. Feladatlap. "A szögletes formákat 

szögletes jellel, a kerek formákat keres, jellel jelöljé-

tek!" feladatlapon konb{  r 1  t formák is vannak. K. :3. 

"úvónóni, nekem ez nem fog sikerülni!" - (Uvónői válasz: 

dehogynem. Miivel nem segit, K. 	segítséget szerez. Nézi 

az U. K. maját és igy ellenőrzi a saját feladatmegol-

dását. 

ivónő nem értékel. J. K. hangosan ismétli a feladatot. 

L. Z. bátortalanul rajzolgat. G. H. másolja a J. ±:. mun- 

káját. Az óvónő összeszedi a feladatlapokat és a munkákat. 

Munka: "Na, ki lesz a napos?" "Én-én" kiabá7.nú a gyere-
kek. G. H. észrevétlenttl kimegy a csoportszobából. J. ':. 

az ujját szopja. U.  K.  hangosan mondja, hogy K. B. és 

L. Z. következnek. Az óvónő ráhagyja, hogy jó. "Csináljá-

tok akkor naposok a dolgotokat!" A naposok indulnak kezet 

mosni, J. K. hangosan kiabálva: "A szőnyeget meg ki fogja 

felhajtani?" A naposok lelkesedése alábbhagy. Lassan hajt-

ják a szőnyeget. U.  Y. elégedetlen. "Bz a szőnyeg ceruza 

lett!" "Na  6s!" Az évónő hívja a gyerrekeket kezetmosni. 

A  naposok teriteni kezdenek. '. munkát az óvónő közömbösen 

szemléli. Nem dicsér, nem  értékel. A két fiu megáll a meg-

teritett asztal mellett, várják, hogy az óvónő észrevegye, 

hogy készen varnak. Végül K.  B. megszólal. "úvónéni meg-

teritettük!" "Jó" válaszol az óvónő, "szólhatsz a gyere-

keknek!" 

Tizórai után szinte unottan szedik le az asztalt, vitat-

kozva, egymást figyelmeztetve csinálnak rendet. 
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A  iemrz6könyvel, órtókelóse  

A./ Az óvónő értékelő magatartásának elemzése 

1. Lilyen szituációban történik az órtékelés? 

Foglalkozás  I 

Játék 

MOB  jellegit tevékenység  I 

2. Mire irányul? 

Intellektuális t el j e sitmény 	l i l 1 

Gyakorlati teljesitmény 	11 

Feladathoz való viszony  11 

Uunkamód  I 

3. Milyen formában fejeződik ki? 

Tárgyi 

Verbális 	1H1111  11 

Uetakommunikativ 

Komplex 

4. Liilyen j el legLi? 

Buzditó-dicsérő 

Biráló-szidd 

KOzömbös 	1  1 

5. felé irányul.? 

Az egyes gyerme '_: 

::is csoport 

Az egész csoport 

6. : .től ered az értékelée? 

6v6116 	0  1111111 
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?Ars 	111111111 	11 	IUI 

.i gyermek saját mais  l l 
7. Iisi. az értékelés peda glai funkciója? 

Információnyujtás a gyermekek számára teljesit-

mónyszint jttácről.  1111111  t  I 

Információnyujtás a csoport számra teljesitmény-

színtjUkről. 

Fegyelmezés 

Jobb teljesitményyre serkentés I 

1::lriasztás a helytelen megnyilvánulástól. 

B./  Értékelés 

Az értékelő magatartás elemzéscéhez készitett szempont-

sor inkább formai következtetőset; levonását segiti. 

Az értékelő megnyilatkozások mennyiségileg is bizo-

nyitható alacsony számot mutat, Sem következtet-

hottink az értékelés gyakorisnál arra, hogy az óvó-

nő értékelő megnyilatkozásai milyen tartalmuak voltak. 

A jegyzőkönyvekből viszont kitUnik, hogy ezek többnyi-

re egyszavas reagálások a gyermekek válaszaira, illet-

ve gyakorlati tel j esitra nyűkre. 

Az is kitűnik összesitéstinkből, hogy a legkevesebb 

az értékelések számi a játéktevékenység irányitása 

során és legtöbb a foglalkozások vezetése során. :mez 

abból a természetes tényből következik, hogy foglal- 
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-cozásokon egy-egy feladat megoldása, vagy a kérdésekre 

adott válaszok után, szinte a legközömbösebb magatartás 

esetén is értékelni kénytelen a pedagógus, hisz csak igy 

térhet át a következő dianktibMi nozzanatra. 

Szegényesnek látszik a metakotummikativ közlés. Valóban 

"faarc", mozdulatlanság jellemzi a közömbös magatartásu 

nevelőt. 

A csekély számu értékelés kizárólag az egyes gyermek fe-

lé irányul. Ez az egyik oka annak, hogy a kaotikus álla-

potok kialakulhatnak, hisz a gyermekek órzl k,  hogy a pe-

dagógus nem figyel rájuk - csak azzal törődik, akihez be-

szél. 

,zUkségszerüen Wgjelenik a közömbös  mLgatartásu pedagó-

gus csoportjában a társak értékelése. A számokból is ki-

ttinik, hogy az irányitást egy-két gyermek veszi át a 

csoportban és ők értékelik társaik tevékenycégét. társ 

értékelése ott jelenik meg legnagyobb számban, ahol az 

óvónői értékelés a legkevesebb /a mi esetünkben ez a 

játék/. 

A legelgondolkodtatább az a kép, ami a gyermekek számára, 

nyujtott teijesitményszintjük értékelégőről kialakult. 

Szinte fel sem villan az egész csoport értékelésének a 

ténye. 
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bvówb arm.  
IdtszK 

F--   
ó'ónó Tien . 

M unka. 
6u61a 93¢m, 

Tanulds 

Jnjon»dcl`ó á 9y¢n»¢k s,cQmÁra : 

InfOrnlcic(o 	a csoport ltül»cir+ü :  

195 kérdés, amire  választ szeretnénk kapni az, hogy 

mennyire Aikez'Ult a közdmbös magatartásu pedagógust meg-

jelenitetk kte'rletiinkben. Az a véleidik, hogy majd-

rem tiszta foraá. ja volt ez a megjelölt tipusz - k. A kisóe . 

letek sorín az a gondolat fogmbiszódott meg bennünk, hogy 

ilyen pedagógus nincs, nem lehet. dia mégis előfordul, ak-

kor a lehotő legrosszabbnak tekinthetjUk. A gyermeki re-

akciók, tea jesitraény©k magukért beszéltek. 

Georges ;-Arlyders az ilyen  gsgatartisu nevelőnek a puszta 

lótót is irdójelezi. Azt látná a kibontakozás lehe-

tőségének, 'hogy magyarázatát adad meglepő viselkedósének." 



:zt a magatartást nem csak kutatók, a vizsgálatokat vég-

ző szakemberek nevezik meglepőnek, de a gyerekek is meg-

lepócivo, szinte megbotránkozva tapasztalják a közömbössé-

get. .mivel azonban kisérlotUnk célfában ezt a "nem érté-

kelő" magatartást is vizsgálat tárgyává kivántuk tenni, 

feltetleniil elemzést érdemelnek a jegyzőkönyvek. 

Leszögezhetjük tehát, hogy  az óvónő elvárásainknak megfe-

lelő attitűdöt alakított ki. A közömbössége a különböző 

tevékenységi formik irányítása sorön sajátos hatásokat i-

dézett elő a gyermekekben. 

A tevékenységek eredményességét tekintve,  a  játékban-

munkában-tanulásban egyaránt j61 felfogható jelzősként 

érkeztek a megjelölt pontok változásai. 

A játéktev6kenydO az óvónő szemlélődő  jelenléte a 

játék szintjégit visszaesését jelentette, amely megnyil-

vánult abban, hogy az egyes játéktémák tartalma nem gaz-

dagodott, sőt a második alkalommal határozott visszae-

sést mutatott /építkezés eredmárrye/. Kevesebb eszközt 

használtak a gyermekek. Csökkent az együttjátszó gyerme-

kek száma. A közös játékból először egymás mellett ját-

szó kiscsoportok, majd magányosan tevékenykedő gyermekek 

csoportja alakult ki. 
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A meg  non  oldott konfliktusok erőteljesen rontották a 

gyermekek közérzetét, igényüket az együttjátszásra. 

moly érzelmi törést jelentett pl. J. K. szánára, aki na-

pokig elszigetelte magát az óvónő kapcsolatteremtő pró-

bálkozásai elől. 

Meglepő eredmény volt K. E. viselkedőse, laki  általában 

nem vállal vezető szerepet, most a kisérlot első fázisá-

ban irányitóként játszott. A  második fázisban próbálko-

zott ugyanezt megismételni, de rövid idő elteltével visz-

szahuzódóvú vált. 

Legkritikusabb pontként jelölhetjük mg  a "közömbös" óvó-

női magatartás játéktevékenységet iréxyitő megnyilvánulá-

saiban, hogy nem értékelte a gyermekek által létrehozott 

produktumokat /garázsépités, ezerkesztójátók "Polimotor"/. 

2z erősen megtörte a gyermekek "alkotókedvét". Véleményünk 

szerint az értelmi képességek fejlesztése ilyen irányitás 

során minimális mértékben valósul  miligo A szerepjáték nem 

tölti be a személyiségfejlesztésben várható funkcióját, 

szinte megszUnik a nevelés eszközévé válni. 

A munkatevékenységek köztit jegyzőkönyvünk egy alkA3mi  

megbizatást /ólósarok rendezés/ és a naposi munka egy 

mozzanatát mutatja be. Az óvónő mindkét esetben bejelen-

tés formájában adja a gyermekeknek a feladatot. A  fela-

dat megszervezésének módját a gyermekekre bízza, s nem 
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ellenőrzi,  nem értékeli a végrehajtás minőségét. A munkát 

nem teszi a gyermekek  aaméra vonzóvá, nem jelenik meg az 

eredményt feltételező motiváció. Ezek hiánya elsősorban a 

munkához való viszonyban mérhető. "Kelletlenül" végzik a 

feladatot, vagy igrikesnek azt nagyon gyorsan elvégezve 

más tevékenységbe bdkaposolódni. 

A gyermekmunka  sajátos vonásai köziil legészlelhetőbben a 

felelősség hiányzik. A gyermekek először gyakran az óvó-

nőre nézve, várják a^ értékelést, az irányitást. Az "el-

lenőrzés" hiányában a pontosságra törekvés teljesen elna- 

rad. 

Irdekes a bátortalan gyermekek reekeió ja, akikben még nem 

alakult ki a minkavégzáshez való pozitív viszonyulás, akik 

nem ismeri?: pgntos n a munka mozzanatait. G.  H.  pontatlan 

tevékenysége elsősorban ezzel magyarázható. Az állandó, 

következetes irányitás hiánya teljes bizonytalanságot vált 

l nála. 

Az irányítás nélküli munkatevékersység véleményünk szerint 

nélklilözi a sajátos vonások megjelenését, a külső kény-

szert; az eredpy MOrhetőségét; az ismeretek gyarapitá-

sát : a fele1684410,4 

A közömbös óvónői magatartás vizsgálatának harmadik szin-

tere a tanulás volt. A jegyzőkönyvezett foglalkozások meg- 
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győző IOW alakítottak ki a gyermeki reakciókról, az 

aktivilde szintjéről, a teljesitményrGl. 

Az oktatási  folyamat  három mozzanatában elemeztük az óvó-

női I1tgnyilvdnuláeokat óe a gyermeki reakciókat. 

A.  astiv'ei4 /érdeklődés felkeltés/, az ismeretek feldol- 

na és az ismeretek ellenőrzése képezte az elemzés 

szempontjait. 

Megállapitiattuk, hogy  a téma meghatározása nem biztosi-

tdta a motivációs hatást. Itt nem  annyira  az óvónő szavai, 

mint egész magatartásának érdektelensége váltotta ki a 

gyermeki reakciókat. Hiányzott a  szuggesztivitás a meta-

kommunikációs jelzések direkt közlést kisórő hatása. Mo-

soly, biztatás, érdeklődés nólkUli "kifejezéstelen" je-

lenlét jellemezte az óvónőt. "özlése ezintelen - bejelen-

tés. Az elkészített eszközök mégis hatottak a gyermeki 

érdeklődésre és kezdetben figyelemkoncentr áció, érdeklő-

dós volt tapasztalható. 

Az  ismeretek feldolgozásának fázisában kizárólag a kér-

dések szintelen megfogalmazása volt jellemző. A motivá-

aids hatás szinte teljesen megszűnt. A kérdősekre adott 

válaszokat az óvónő egy-egy "jó", "igen" megjegyzéssel 

nyugtázta. Bár ezt alig tekinthettük értékelő megnyilat-

kozásnak, mégis visszajelzésként szolgálta: a gyermekek 
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számúra, válazzatk blayldederől. Jellemző volt, hogy a  

téves válaszokat az 6v6r6 szinte figyelmen LivUl hagyta.  

Iszlelhetó volt ebben a fázisban a gyermekek érdeklődésé-

nek lankadása, az aktivitás (/é°e. L fegyelem  lassan fel-

bomlott. A  bekiabált válaszok elŐezör megdöbbentették a  

gyermekeket, később ók is azt tették. Az értelei képessé-

gek ktilönbözó szintjével rendelkező gyermekek esetében  

más-más reakciókkal számolhattunI.. Jllandó szereplő volt  

7. A., 	B. A gyengébb képességű gyermekek szinte meg  

sem szólaltak a foglalkozáson. Az óvónő nem  tc3rekedett a  

differenciált foglalkoztatásra, az aktivitdc fokozására.  

Az i smeret.k elsajAtitdedmak szintje láthatóan alacsony.  

A csendesebb, visszahuzádó gyermekek a változatos módsze-

rekre nem  ressilusk, arcukon unalom ttikröződik. A f©lszó-

litott gyermek próbálkozik a feladatmegoldással, da siker-

telenül, ez láthatóan letöri. A gyermehak megnyilvánulá-

sait az óvónő nem veszi figyelembe, igy egymással kezde-

nek beszélgetni.  

A feladatlapos ellenőrzés fázis6ban a  feladat meghatáro-

zósa pontatlan, nem hallja mindenki - a megértést nem  el-

lenőrzi az óvónő. Az óvón' szemlélődő jelenléte bizony-

talanságot eredményez. Pontatlan a megoldás. A két foglal-

kozás köztit as első értékelhető eredményesebbnek, a máso-

diknál az eredmény =won gyenge. Üeszef✓l rkál.t, nem a  

feladatmegoldást tflkr%z6ek a feladatlapok. Zlső alkalom-

mal: 4 hibátlan, 3 részben megoldott 6s 1 érté'kelhotetlen  
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feladatlap az eredmény. P3ásodík alkalonma.l. a 2 hibátlan, 

3 részben megoldott 6s 3 értékelhetetlen feladatlap. 

Az ellenőrzés fázisában az ellenőrzés hiánya azt eredménye- 

zi, hogy a gyermekek nem törekszenek a pontos gegoldásra.. 

Jiz iráryitást átvevő U. á, segiti tdieltit. A 1c11i1trcot ne-

hezen viselő gyermek i:ótailiblueetten lis3s as &dd  sogi- 
t8 kérdéseit. Teljesen paeszivvf vtíl.ik, nem próbakozik 

tovább. 

A közömbös óvónői magatartásra legérzékenyebben azok a 

gyermeke: reatltak, akik állandó irdnyitást, ártókelést 

igényelnek, visszahuzódó, félénk ékek ée azok, aki-

ket az inigritáe, a  következetes ártókelés késztet fegyel-

mezett magatartásra, ered ed nyes tevékenységre. Az  utóbbi 

kategóriába tartozók ismerték fel először az óvónő közöm-

bösségót, s váltak a kisőrlet szakaszaiban zzertelenná, 

fékezhetetlennő. 

Az elsó csoportba tartozó gyerEMt részben magányossá 

váltak, t4szben pedig a határol ttabb, komolyabb társu-

kat Amen k el ir'rnyitáként. 

A kezdeti szakaszbon gyakran fordultak kérdésekkel, kéré-

sekkel az óvónőhöz. később ez a megnyilvánulás ritkult, 

eige44161 káróestek, k6rtek. 
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Az óvánói szeretetet legjobban igény15 J. K. s4rtódöt-

té vált, tekintete Bokái'; követte az ávónőt, do nem ment  

hozzá, nejt kérdezett, nem válaszolt a kérdésokre.  

Kérdéseijee bogy  miért nem játszik, miért ilyen rossz-

kedvü, azt válaszolta, hogy "nem akarok, nem szeretek  itt  

lenni, haza akarók menni".  

P.  A. és L. D. odajöttek hozzám, s közölt, hogy "nagyon  

j6, ha 	i;.-némi itt van, ugye holnap is tetszik jönni!"  

személyemhez, jelenlótemhez kapcsolták a szokatlan helyze-

tet, s jól érezték magukat, minden tevékenységtikban "ki-

használták" a lehetőségeket.  

A grangE eredmények jelzik a  köztimbesrdg nesativ bttáott,  

Ő.  Mr  tüni'_, hogy ennek  tén31leges sigrarázatát a  QrerMki  

e'IMSlceaísakbon bekövetkezett változások elemzése  adhatja.  

As  midWirletku  az óvónői magatartást ebben a csoport-

ban dicsőrő-bVialegmrilvánulások jellemezték.  

caoqort 3. %z. ,iegvzőkömv  

Ját éktevékexrtaég  

Játéktémák: ópitő játék /garázs, atópálya/  

játék a babaszobában  
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Az óvónő ':redvesen fogadja  a gyermekeket, beszélget velük. 

A gyernekek reakciói különbözőek. F.  A. szinte figyelmen 

kivtil 

 

hagyja  az óvónőt, autóval kezd futkározni. J. K. még 

mindig értődött, lassan oldódik. 

:' gyütt hozd játszani a yerekekkel, ötleteket ad. "7z igy 

nagyon  szép, de még fákat, ut j elnő táblákat is  tohotnénk l " 

"De jó, hogy ilyen sok kockát ideszállitottak az autók!" 

rTu . 

 

•  L,  on jól sikerült ez az ut, ós milyen jó, hocy fe- 

ltil jcirót is épitettek. " "A . gyere Te is, próbáld itt az 

autópályán tolni az autót!" "Hová készülnek ezek a babák?" 

"Eagyon szépen felöltöztettétek őket!" 

F. A. még mindig az előző  napok szertelenségeivel próbál-

kozik. !.z óvónő nem figyelmezteti. lőremutató értékelés-

sel próbálja bevonni a játékba. I edmónytelenill. Nekitol-

ja az autót e benzínkutnak, ':. 3. könnyes szemmel  vitat-

kozik vele. Az óvónő segitségül hivja A-t az ujraépitáshez. 

A gyerekek két csoportban játszanak. Az öt fiu együtt 

ópitkezik. _',z ogrz szőnyeget beépitik. Beszélgetnek a 

táblákról, melyik, mire figyelmeztet. K.  B.  megpróbálja 

A-t utánozni, de csak rövid ideig. 

G. H.  szokatlanul sokat beszél, Szinte állandóan az dvónő 

közeiében van.  Megkínálja az általa készitett babauzsonná-

val. 



A játék valóban felszabadult hangulatot mutat. V. Zs. 

rendőrként irányit. As óvónő segit neki a szabályok meg-

fogalmazásában. . Gyomi értékeli, dicséri. P.  A. vele is 

konfliktusba kerül. _2 akarja venni a s .pká ját. V. Zs. 

megjegyzi  "Ne  bántsd, mert most ugyi s észreveszi ávósóni." 

2. A. kezd megnyugodni, sétál. Az  óvónő kérdezgeti, mit 

szeretne játszani. 

U. 	reggel óta a  babaszobában ját szik. J. X.-t és G. 

H.-t próbálja irányitani. Láthatóan elégedett. 

A játék elrakás után alkalmi munkafeladatot kap. G. H. ős 

B. "I4agyon szeretném ha  körbenéznétek, hogy hol  van  

még rendetlensóg. B. Te a játékpolcon rendezd még el az 

autókat!  J 1. A babaszobában cW  ru?  1  j  rendet."  "Ugy, Hajni-

kim a terítőket is tedd az asztalra!" "Nézzétek milyen 

szépen rendbe tették a csoportszobát ezek a gyerekek! Mi-

lyen szép lett minden! Köszönjük! Nagyon ügyetek vágtok!" 

G. J. ős K.  B. sietve tevékenykednek. Lóthatóan ösztönzi 

őket az ávónő dicsérete. Fegyelmezetten ülnek a helyikre. 

Matematik ,,tosplc .kozzsi  

"Nézzétek gyerekek, mennyi eszközt kászitettem ide!" 

"Nagyon sok érdekes dolgot csinálunk majd."  /Mosolygó s 

arc, biztató pillantás/ A gyerekek érdeklődve figyelik 

az óvónőt. /Ii,ílönösen J.  K . és L.  Z. arca derűs./ 
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"Aki nagyon szépen Ul, az segi.t most ezekből a földszin-

tes és emeletes házakból utcát épiteni!" "Z.  te szeret-

nél? No, tel► í,, 4116rT MININWOWIletes házat ide, ezzel kez-

dődik az utca!" 	Marja a következőt idetenni? De  brit- 

lök, hogy ilyen Map=n jelentkeztek!" "A. ugye te is tudsz 

szépen ülni?" "Lit gondoltok, melyik a legmagasabb ház?" 

"Ti is igy látjátok?" Melyiket tedd mellé?" Miért?" 

"Nagyon  Ugye sen oldottad meg ! " "Segit eünk H.-nak  gyerekek ! " 

A gyermekek tekintete az ávónőre irányul. Jelentkeznek, fi-

gyelik egymást. : gyüttmüködnek. 

L. Z. nehezen ismeri fel a helyes megoldást, az óvónő rá-

vezeti. 

Változatosak a módszerek. /F. 	még mindig nehezen áll 

át, néha elhagyja a helyét./ 

L ikrocsoportos gy korl e - különböző magasságu keritcst 

készitenek a kkieuyurziknak. Együttdolgoznak. ::őzben: "Ugye 

szép?" "Igy ,V, óvónéni?" Az óvónő értékel, kérdésekkel 

segíti a Hegoldást: 

ljéni feladat goldáa: "A legalacsonyabb házat karikáz- 

WI" s,,gitó ké éeek. "Szerinted ez a legalacsonyabb?" 

"nlitsd össze ezzel!" "No, igy muir já lesz!" "iróbáld 

aNg A.  te is Ugy estin megolrinni  ! " 	kár, hogy eltévesz- 

tetted - javitsuk ki, hogy jó legyen!" 

"Ilin nagyon ügyesen megoldottátok a feladatokat I " .. 

a te feladatlapod is hibátlan, nagyon drülök neki!" 



V. Zs. ős L. Zs. reTitsetek nekem az eszközöket elrakni!"  

Oröm.el ugranak fel a g;,•erekek. "Köszönöm, nagyon szóp  

rendbe raktátok el a ceruzákat!"  

A amemiltallett óvónői ntartáe hatásának értékeléses  

A közömbös óvónői magatartást a buzditó-dicsórő magatar-

tás követte. Célunk kettős volt. Egyrészt oldani szeret-

tfik volni a közömbös romatartás által. kialakított lóg kört,  

másrészt a gyermokek reakcióira voltunk kiváncsiak.  

A  jegyzőkönyvekből megállapithotó, hogy mindhárom tevé-

kenység eredmányesebbó vált. Játékbrn ezt jelezte az e-

gyüttjátszás, a létrehozott nagyszertil produktum, az alko-

tó együttödés. A konfliktusok száma elenyészővé vált.  

P.  A. időzte azokat elő, aki nagyon nehezen tudott szaba-

dulni az előző napok hatása al61.  

Az egyUttjátszó gyerrilklk között nyugodt beszélgetős folyt.  

Az  óvónő Utletoit, beszélgetések alkalmával tett javasla-

tait a  gyarMakek olfogadták.  

A munka eredményéből kitűnt, hogy szívesen végezték azt  

a gyerei:ek az 6vóne kérésére. A munkával megbízott gyer- 

maik kiválasztásával az volt a c41, hogy a kisőrlet elsó  

l ie~ i vóLszett m7mk! juk Kapcsán kialakult érzelmeket  

feloldjuk. Szivosen vállalt tevékenységkánt, megjelent fe- 
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lelőseégetk és pontosságra való törekvésük. A oeoport ne-

vóben történő értékelés önbizalmat adott nekik. 

A fokozáson az eredmény a gyermekek folyamatos érdek-

lődésében, aktivitásukban  ős teljesitménytücben volt mér-

hető. : legpozitivabb hatást az óvónő érzelmeit ttikröző 

metakon nmikativ megnyilvánulásai eredményezték. A gyerme-

kek kedélye derltssé vált. Aktivan vettek riszt az ismere-

tek feldolgozásában. A sikerélmények, melyekhez az ávónő 

eegitő megnyilvánulásai vezettek, állandó motiváoióként 

hatottak a foglalkozáson. A feladatlap feladatainak megol-

(i a '-isebb hibákat is tekintve 90 ;;-os volt. A mikrocso-

portos tevékenységre ,jellemző volt az egyUttmitködés, a kö-

zös tevékenység felelőssége. 

Célunkat, hogy feloldjuk a közömbös magatartás hatását, 

14tM'1sg elértifc. P  gyaloki reakciókból azonbsn értékes 

következtetdseket vonhatunk le. A buzditó-dio3éső óvónúi 

magatartás vitathatatlanul sok pozitivuma mellett negati-

vumokat is tartalmaz. Ugyanugy, ahogyan a közömbös maga-

tus tás - ez sem jelenhet meg ennyire tiszta formában. .`. 

közömbös magatartást sisérő "anarchia oldásának egyik le-

I,etősége dicséret és a buzditás, de egyes esetekben fel-

tétlenül rnti?:eégemml_ látszik a bírálat, az elmarasztalás. 

F. A .-t pl. a következetes dicséret nem segitette át a 

negatív hatásokon. Ugy tűnt, hogy még inkább mesorősödött 



benne az a tudat, hogy bármit tesz, nem marasztalják el 

érte, sőt dicséretben is részesülhet. 

• következetlen pozitiv értékelés eredményezheti a nega-

tiv tufa jdonsdrik kibontakozásét is. 

A megváltoztatott magatartáaforma valóban "látványos" 

változást ®recbn nyezett a kisérleti csoportban, de nem 

győzött meg benrlinket arról, ho gy ez volt a legszeren-

csésebb választásunk, sőt további vizsgálódásokra _óaz-
tetett benrriiucet. 

;E .%, csoport  

Biráló-kzidb óvónői  magatartásforma  
A  kisQrletben résztvevő gyermekok jellemzése. 

A. T. fiu: 

Lrzelmá.le ._iegyensulyozott gyermek. 	kUzvetlen 

kapcsolata van társuival. Bátran, őszintém megnyilatko-

zik. A siker serkenti, a kudarc elkeseriti, önbizalma 

mogfelel5. Akarata kitartó, ritkán változó. 

A  játékára a kitartós, kellő elrnélytiltség jellemző. Sza-

bályokhoz allkal*$kbdik, s közös játékokban ezt társai-

tól is elvárja. Szerepjátékokban vállal vezető szerepet 

is, de legtöbbször mások irányitását fogadja el. Gyakr:14 

kezdeményező a téma negválas'tásában. 



Munkatevékenységet szivesen végez. Pontosan, a  munka. 
mozzanatok  ismeretében tevékenykedik. Dicséretet, buz-

ditást igényel. Szivesen segit társainak, felnőtteknek. 

Fogl lkozásokon figyelme viszonylag tartós. '.ellő moti-

váció hatására órdeklődővé, aktivvá válik. A feltett kér-

désekre jelentkezés u,, felszólitásra többnyire helyes 

válaszokat ad. (ávónőjéhez bizalommal fordul, szivesen jár 

óvodába. 

D.  O. lány: 

Vidám, der[is 1u ngulatu kislány. :szeretettel, kedvesen 

közelit felnőtthöz, gyermekhez egyaránt. Kedvezően ala-

kulnnk közössógi vonásai, társas kapcsolatai. Szereteti-

génye tulzott. Igényli a dicséretet-buzditást. A sikerek-

nek örül, de természetesnek is tekinti azokat. Igen rit-

kán viseli el a kudarcokat. 

Játóktevé9:enységek közül a közösségi játékokat szereti. 

Általában vezető, irányító szerepet tölt be azokban. Jel-

lemző rá az átólt, elmélyült játék. Tartósan játszik egy 

játóktómát. 

Szivesen vállal ós nagy felelősséggel végez munkatevé-

kenységet. Legezivesebben a közösség órdei;óben tevékeny-

kedik. Ha  társaival dolgozik, itt is irányitóvá válik. 

Foglalkozásokon naa érdeklődőssel, aktivitással vesz 
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részt. Pigyelis tartós, aktivitása tájékozottságának, 

értelmi Icópe'sinek tudható be, valamint igen erős 

szereplési rnak. Az értékelés és dicséret pozitív 

irányban befolyásolja tevókenységét, aktivitását. 

"Látványos" szeretettel kötődik óvónőjéhez. 

K. N. lány: 

Kiegyenaulyozott, villán gyermek.  Apró sikereinek is na-

gyon tud örülni. ::udarc ritkán éri, de akkor sem vemiti 

el kedvét. Fegyelmezett, a szabályokhoz, követelményekhez 

tud alkalmazkodni. Társait, felnőtteket szereti, szívesen 

vesz részt közös tevékenységben. 

Játékát kezdeményezés,  irányító szerep jellemzi, de mások 

irányitásának is aláveti magát. Elrnólyfilten tud játszani 

egy-egy témában. Tlményei, tapasztalatai jutnak érvényre 

a játéktértek választásában. 

Unnkatevókenység vóimdse során preciz, pontos. Szivesen 

tevékenykedik. I80071i az értdkelóst, a dicséretet. Te-

lelősséggel végzi a rábízott feladatot. 

Foglalt-ozásokon figyelme tartós. A feladatokat jól meg-

figyeli, általában könnyen, sikeresen oldja meg. Aktiv, 

érdeklődő. Állandó szereplője a foglallázásoknak. Szere-

tetteljes regaszkodás füzi óvónőjéhez. ;Céréseinek mindig 

készséggel tesz eleget. 
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L. B. lány: 

Igen érzékeny gyelOMIN Derűs légkörben fel tud oldódni, 

szívesen nyilatkoeik ins  A sikerek kiegyensulyozottá, 

vidámmá teszik, de apró kudarcok hatására elkeseredik, 

sir. Arcjátéka, mimikája hU képet mutat érzelmeiről. 

Játékára szerepjáték jellerS. Mgq-kőt kislánnyal játszik 

közösen, gyakran marad eg edttl babájával. Általában a ba-

bázással kapcsolatos témák érdeklik. Kitartóan játszik 

egy térarában. 

Ha zavarják siráasl reagál. 

Munkafeladatokat csak óvónői megbizásra, kérésre végez, 

önkánt nem vállalkozik. Következetes ártókelést igényel, 

ha az óvónő nem teszi meg, ő órdeklődik munkájának ered-

ményéről.. Lassan oldja meg feladatát - szívesen veszi a 

segitséget. Érdeklődése a foglalkozások tlmii iránt köny-

nyen felkelthető, de csak következetes k4sztetésre képes 

figyelemmel kisi%ni a tómelt. Cinkónt keveset jelentkezik, 

felszólitásra sokszor ad hibás választ. önálló feladat-

megoldásnál igényli az óvárnői segitséget. Ivónőhöz való 

viszonyára a ragaszkodás jellemző. A szeretetet inkább 

tekintetével jelzi, mint kedveskedéssel. 

L. A. fiu: 

érzelmileg kiegyensulyozott, derűs alaptermészetit. A kö-

zös tevékenységekben oldott felszabadult, egyéni szerep- 
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lések alkalmával zavart, gátlásos. Önbizalmát erősíteni,  

fokozni kell. Társaskapcsolatai a játéktevékenység során  

alakulnak.  Szivesen vállal szerepet - ritkán irányit. El-

mélyülten, kitartóan  játszik.  

ru kájóban igényes. Vállalkozik munkajellegű feladatok  

végzésére. Nagy felelősséggel végzi a reábizott feladatot.  

Ürül az eredménynek, sikernek - várja az óvónői értékelést.  

Kissé nehézkes, lassu gondolkodás jellemzi. Ha megfelelő  

idő áll rendelkezésesre, elfogadható válaszokat ad. Aktivi-

tása a foglalkozásokon változó. Igényli a megerősitést,  

dicséretet, ez további aktivitásra készteti.  

óvónője szeretetét, kedvességét igényli, érzelmileg erő-

sen kötődik hozzá.  

P. L. fiu s  

Igen érzékeny, félénk gyermek. 6vónői iráryitást, segit-

gti; ~ot 1 0ényel a tevókeW640111 végzése aortal.  önfewelme  

megfelelő. Az el>mum/staás, figyelmeztetős hangulatának  

gyors változásit eNdmftrezi.  

J'tékában gyakran szemlélődő. Szeret magányosan játszani,  

de helyes irányitással szivesen kapcsolódia: be társai já-

tékába. Általában kisebb szerepeket v6T41, nem irányít,  

nem kezdeménylez. Igen lassu tempóval végzi a rábízott  

munkatevékenységet. Gyakran igényel hozzá tevőleges se- 
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gitséget. Társai segitségét is szívesen veszi. Jó hatás-

sal  van rá az ösztönzés, dicséret, biztatás. 

Poglalkozásokon részvétele inkább passziv. Figyeli vá.l.-

tozó, megfigyelőképessége gyengén fejlett. Feladatok meg» 

oldásiban pontatlan. ;egyéni foglalkoztatással,következetes 

sogitl lehet felzárkóztatni. 

Szereteti'nyes, ávónőjét szereti, ragaszkodik hozzá. 

Jelenléte bi7bns ígrzetet ad. 

Sz. T. lány: 

Csendes, visszghuzódó gyermek. Hangulata erősen befolyá-

solja társaihoz való viszonyát. ;redvesen irányítva felol-

dódik ós vidám hangulat jellemzi. Játékának fejlette 

szintjére visszamaradás jellemző. Gye ran játszik gyakor-

lójátékot, de ezivezen foglalkozik konstruáló tevékenysóg-

gel. Egyszerűbb szerkesztéseket jól old meg. Társai között 

nehezen oldódik, de s^erepóben tud elms l illten is játszani. 

Munkájára jellemző az önállótlanság. Bármilyen munkafela-

datot igyekszik elvégezni, de társai vagy az óvónő segit-

sége n©lkül nehezen boldogul. Munkavégzése során állandó 

irányitást igényel. Figyelme, érdeklődése a foglalkozáso-

kon hullámzó, nem tartós. Következetes irányitással, akti-

vitással lehet eredményt vele elérni. önként nem jelent-

kezik, ösztönzősre igyekezetet tanusit. Feladatmegoldása 

pontatlan, nehézkes. óvónői irányítást igényel. óvónőjé-

hez kötődik, szeretetét, gondoskodását igényli. 
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V. H. ley: 

vidám alaptermészetü, egyre kiegyeneulyozottabbi váló 

gyermek. ',setleges gátlásai jól oldhatók, türelmes *  ked-

ves beszélgetőssel, tevékenységbe történő bevolAsdval. 

A siker serkentőleg hat rá. Igényli az értékelést. A ku-

dare elkedvetleniti, letöri. 

Érzelemgazdagság, elm'lyilltség jellemzi jd.téktevókenysé--

gét. Szivesen vesz részt közös jdtékban. $lfogad ja 6vónő-

je és társai iréx vttim í►t. 6 is kigheiti ötleteivel, el-

képzeléseivel s tartalmasan, elmylyülten játszik. Játszá-

tórsa.ihoz ragaszkodik, jó kapcsolatokat alakit ki. 

!vállósága, felelőssége nyilvánul meg munkatevókenységé-

ben. Szivesen végzi a redbizott feladatokat, bár kissé 

iassu. Irdnyitást, saritséget igényel. Foglalkozásokon 

aktivizálható. Érdeklődése változó. Keveset jelentkezik, 

de felszdlitáera elfogadható válaszokat ad. 

óvónő jenez ragaszkodik, sokszor fordul hozzá közléseivel, 

előre!nutató értékelést igényel. 
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II. csoport 

1. sz. jegyzőkönyv 

Játékirányitds 

Játéktémák s Várépitós 

Babavendégség 

^. gyermekek szokiisos módon kezdik a játékot. :szétnéznek 

a csoport szobábel3. A fiuk az épitő játékhoz mennek, a 

kislányok a babaszobába. Pergő óvónői utasitások. "Lpit-

setek várat!" "Remélem lesz olyan szép, mint amit Á--ék 

épitettek." /uk nincsenek most itt./ "Ne dobáld már fiam 

olyan hangosan a kockát, meg lehet itt stikettilnil" "c)vó-

néni, nem dobálom, csak rakom." "Nem kérdeztel* te azt 

csináld, amit mondok." "Ugyan, de űgyetlentil rakod egy-

másra a kockákat, ebből sohasem lesz várt /A gyerekek 

csendben rakosgatnak L. A . bizonytalanul néz közben az 

óvónőre /Ne engem nézz, inkább azon gondolkodj, hogy épi-

ted meg a tornyot!"/. 

"Unek ez a sok baba széjjel?" "Vidd  a  babaszobába, lép-

ni sem tud az ember ebben a rendetlenségben!" "rettene-

tes ez az asztal!" "Igy  szoktunk teriteni?" B. O. lassan 

otthagyja a babaszobát, egy babával a kezében leül, szem-

lélődővé válik, zsebkendőt kér az óvónőtót. "Ugy látom 

O., neked rettentő sok időbe kerül a zsebkendő :seresés!" 

"El  volt itt, erdő? Ls  nem tudtatok hozzá fát kérni?" 



/A csoportban döbbent csend van./ Teljesen lelassul a 

gyermekek tevó':enyeége. Meadulatlanság lesz urrá. a oso-

portban. A. T. figyelraeztetas nélkül rakni leesdi a koc-
kákat egy autóra. L. B.  többször  leveszi a sitisét 
és megtörli. Senki nerc vállal ir ny'itd szerepet,  ass e-
jUtt, hanem egymás mellett játszanak. 

Az  épitéshez az óvónő utasitásnit elfogadják, szép várat 

épitenek. Csak az óvónő irényitásával tevékenykednek, öt-

leteiket félve valóeitják meg. 

L. mindvégig konstrukciós játék mellett tel, ;,•a':osgat, 

de semmit nem alkot-,"No végre, hogy ez az asztal is ren-

desen meg van teritve!" 

"K.  N. és L. A. elfelejtettétek, hogy naposok vagytok?" 

gyerekek riadtan néznek egymiers. "Nézzetek körül, mert 

rettenetes rendetlenség van!" Mend van  polcon?" "Nem 

is ezen a polcon szokott lenni a  mackói rem tudod megta- 

nulni." L. A. szeme könnyen, kapkodva végűi a dolgát. ". N. 

a babaszobában rendezget. "Befejeztétek végre? :Iár csak 

rátok várunk!" "7`gyenebb naposokat választok legközelebb!" 

Untematika foglalkozás 

Elmarad a motiváció. 

"Ide teszek egy karikát - ez egy fészek." Ti kismadarak 

lecztek! Hány kismadár van a fészekben?" A Qerekek szá-

molni kezdenek. B. O. jelentkezik "Hat". 'rét azt mond- 
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tam, hogy számol játok 	'S imais nélkül nem tudjá- 
tok?" A gyerekek értetlenül néanek egymásra. L. B. ujját 

körbehordva számol is társalt. "Szóval nem  tudjátok?  ':dny-
telen vagyok megmondani. Sok!" 

"Repüljetek két felé!" "Egyik karikába a fiuk, m sry lbe 

a lányok." "Melyikbe van több? Hogyan dönthetjük el?" 

K. N. "Párba kell állni." "ro végre ugye, hogy ha fi- 

gyelsz, mind járt jól tudsz válaszolni!" '!".itta áll lám, 

lánnyal párba?" "Tehát melyikből van több?" "Na, hát 

kiknek nem jutott pár?" V. H. halkar válaszol: "lányok-

bél". "Jól van!"  "'Milyen hangu madárból var„ több?" "Pró-

báljuk ki, adj hangot L. B." Suttogva mondje, hogy csip-

csip. "Hát ez nem  hang!"  B. O. köszörüli torkát, többször 

is próbálkozik mikorra sikekrül. "auk közül P. L. adj 

ba ot!" P. L. hallgat, riadtan néz. "Legalább próbáld 

már mec fiam." Dörmögő hangot hallat "Na végre! Melyik 

csoportban van több mad r, a  amgas, v  a esély hangvak 

csoportjában?" A. T. halkan válaszol. 

Gyakorlós, ellenőrzés: 

"Kiváncei vagyok, hogy tudjátok a feladatokat megoldani?" 

"Te  idol  j T, nem látod, hogy  itt revesebb gyerek van?" 

"Al  és tó van a lapotokra festve. A dobozból annyi két-

lábu állatot tegyetek a tóba /liba, kacsa/, ahányat tap-

aolo'c. "Tegyetek, hozzá annyi két lábut, ah. ny dobpergést 

hallotok!" "Oda,  ahová  illik, két lábu lerryen az az ál-- 
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lati" A gyerekek sietve oldják meg a feladatot, közben 

egymás munkáját nézik. "No igy jó lesz!" "O.  bánt' volt 

a dobozodba?" "Figyelj máskor!" "Ugye tudod,  ha  odafi-

gyelsz." "Ide?" - kérdezi K. N. "Tliért szólsz bele? Je-

lentkezz!" "Hát Te B. hány nyulat tettél yi?" "!i lesz 

veled az iskolában?" "Melyikből van több? ''.ét vagy négy 

lábuból?" "Ne a móeét nézd!" "A.  egyszer sem jelentkezik!" 

"Na ki nem csinálta jól? Gondoltam!" A.  idegesen babrál 

az asztalon. r. L. coa]: a társiéra nézve tudja a  felada-

tot Megoldani. Az óvónő többszar figyelmezteti, bogy i-

gyekezzen. 

"V.  H.,  Sz. T. szedjétek össze az eszközöket!" V. T.T. 

kiborítja az e ,yi dobozból a fii°' alkat. Sietve szede-

getni kezdi. ":londhatom jó segitséget választottam, más-

kor Ugyesebb gyereket kérek meg." 

A gyereke_ :  szátlanul iilnek, a.roukon diibberet til, P . L. 

l©ht:zza pulúverónek ujját és azt osaea.rgat ja. 
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II. csoport 2. sz. jegyzőkönyv 

Játékirányitás t Lpitő játék 

Játék a babaszobában 

niktiestbikkos ezeket a házakat, épitsétek körbe parkok-

kalt" 111140 van hozzá szükségetek?" "Hát fákra feltétle-

ntill " "Még mire?" "Na itt vannak a játszótérhez a hinták, 

padok!" "Lányok is segithetnek!" ";iért vetkőzteted B. 

azt a babát?" "T. legyél te a kockaszállitó, remélem nem 

fogsz csörömpölni t " . N.  képkisakft kér. "Nem bánom, o- 

c],wadom, de nehogy az egész csoportszoba tele legyen vele!" 

B.  O.  az épitő fiuk között rakosgat. Keveset beszélgetnek. 

Szó nélkül ápitenek. r. L. a könyvek között rakosgat. Az 

óvónő mellé áll. "íji, gyiirte össze ezt a könyvet?" "Ez 

igy volt" - mondja L. "Elég nem szép! Csakis ti tehetté-

tek, a többiek ilyet nem szoktak csinálni ! " 

"Ide még tegyetek valamit, olyan tires mint egy  sivatagi" 

"Elég mar  a kockákból, nem győzzük elrakni!" "A. T. as 

mi lesz?" "Homokozó." "Nem nagyon tudtam felies11l lá. r 

T. keze egyre lassabban mozog, alig játszik ettől fogva. 

"Hova indul az a babakocsi?" "Jo, jó de nehogy a házak-

nak told!"  " Iliért netimiditok már a fákat, vagy elfe-

lejtkeztetek róla, heh az is kell?" _«. N. készségesen 

feláll és hordja a fákat. "Igy más kinéz va].a1agy i " Igen 

szép parkot alakitottak ki a gyerekek. Alit' elkéeztilt 
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az óvónő rakatni kezdi a játékokat. "Kik játszottak itt 

ma?  !i snerretne rendet csinálni?" "Na, pontosan A. nem 

jelentkezik, ő fog rendet tenni!" A. kedvetlentil rakos-

gat. "O. segits neki, mert sohasem  lest készen!" O.  oda-

megy A.-hoz, aki dUhUsen szól rá "Ne nekem segits!" O. 

csodálkozva keres murát máshol. "Igyekezzetek!" "Nem 

haladtok sertérire, ugy látszik nekem kell csinálni." "O.  

itt még mindig if tok valamit! Jó, hogy észrevetted." 

O.  és 1. . megkönnyebbülve ülnek helyre. Teljes csend van 

a csoportban az óvónő vizsgálódva hordozza ';őrbe a tekin-

tetét. Semmit kedvességet nem töbröz az arca, mosoly egész 

játékídŐben nem jelent meg rajta. 

L. A. körmét rágja. L. B. kipirulva ül a helyén. Sz. T. 

hangját még aga nem hallottam. 

Matematika foglalkozós  

"Jó1 nőzzetek íri;1 ! Különböző formáju játékokat gyü j- 

ttt k ezekb0 a  kosarakba!" "GÖmbölytt formát ki tud hozni?" 

B. O. jelentkezi':. "JS, tede le!" "i5ég ki lát «bölyttt?" 

"A. siess, hozzad!" "riért odateszed? Mit gondolsz, mi-

őrt van több ?romár?" "Ugy ám, a labda kosarába kell ten-

ni!" "3dgletee formát is kereshettek." 'P.  L. te nem 

látsz sehol ilyet? 	menj a kockásládához!" "Válassz 

mrl.r egyet ! " - türelmetlenül. P. L. nagyon lassan nyul 

a kockáért, bizonytalanul teszi az egyik kosárba. "K. N. 

jelentkenel, WO wok nyujtogatod a kezed?" "Siess 

válassz valamilyen formát!" 
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"Hová teszed? "  "isiiért?" "V. H. te is odatennéd?" H. nem  

válaszol. "Jó lenne figyelni ! " H.  lehajtott  fejjel  

" ~3i.lyen 

 

formit tartasz a kezedbe?" "Remélem meg tudod  

mondani, hody miért teszed a szögletes formák  közé?"  

"Hát persze!" A gyerekek alig jelentkeznek. Lz. T.  még  

eddig nem nyilatkozott.  

Gyakorlás, ellenőrzés:  

"A. T., ::z. T. Vigyétek az asztalokra ezeket a tálcákat!"  

"Most gyorsan keressétek meg a feladatlapon a jeleket!"  

"Vegyétek el  a tollakat!" ''Több formát láttok a lapokon,  

azokat, amelyeket egy néven is el lehet nevezni kössétek  

Ussze!" "Kezdjétek már!" "!gennyi ideig gondolkodtok ezen  

~ _rizs 

 

feladaton?" "Ha, L. hozzákezdesz végre?"  

halkan magszólals nem ir a toll. "Biztosan te rontot-

tad el. hiába mondom el tizenötször, nem tudjátok a filc-

tollat kezelni. Ilycsoportosok vagytok?"  

"13z szerinted igy j6?" "Szólalj már meg végre ! " ` ?4gla-

lapnak nincs domboru oldala!" A gyereke: kezében szinte  

megáll a toll. Izgatottan néznek társuk munkájára. Sz. T.  

az ujjával kezdi dörzacilni a lapot.  

L.  A. szeme könnyes, B.  C. közömbösen néz, nem csinál.  

semmit. P. L. többször ráteszi a ceruzát egy formára,  

de nem buzza meg a vonalat. Az 6v6n6 nem regit neki.  

"Na kiváncsi vagyok hányan tudták megcsinálni." "1-.z se  

pontos! Te meg hozzá 9Q kezdtél!" "Örtilni fog  Y. néni  

/a délutános 6v6nő/, ha megmutatom neki!"  
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A jegyzőkönyvek órtékelése 

A./ Az óvónő értékelő magatartásának elemzése 

1. Milyen szituációban történik az órtókelós? 

Foglalkozás  I 

Játék 

Munka  I 

2. Mire irdnyul? 

Intellektuális tel j esitadny  11 1111110 / 01   

Gyakorlati teljesitrnány  moil/Homo/  
Feladathoz való viszony  111 

Munkamód 

3. Mayen formában fejeződik  ki? 
Tárgyi 

Verbális 	IIIIIIII1111 1  lllllll ► illllll/l 

itetakommunilativ  i1  m  I 
Komplex 

4. Milyen j e1legLi? 

Buzditó-dicsérő 	III 

Biráló-szidó 	ul l l l l l l l l l  ; Il i i l I í l l 11 !ll /l/ll 

'ibzÖmbÖs 
5. _Ci felé iramul? 

Az  egyes  gyermek 	II I I I I  I  I I I I 1 	I l l l / l l l ll  l/ 

as  csoport 	HIM 

Az  egészz csoport 	1  I  1 

6. ?3tól ered az értékelés? 

óvónő 	1J11  I  11 11 I1  1111  I I II l l l l l l l l.  I I l Il l l l 



Társ 

A gyermek saját maga 

7. isii az értékelés pedagógiai funkciója? 

Információnyuj tás a  gyermekek aeámára telj esit-

mériyszintjükről 	11111111  I ► IIIIIII,  IIIIIIII 

Információnyujtás a csoport számára telj esitmény-

szint jérő1 	III' 

Fegyelmezés 

Jobb teljesitményre serkentős  1111 

Elriasztás a helytelen megnyilvánulástól. 

B./ irtókelés: 

A biráló-szidó magatartásra összesitésUnk alapján gya-

kori értékelés jellemző. Értékelése általában elma-

rasztaló, esetleg ténymeg.11apitó. Szinte valamennyi 

tevékenységi forma irányitása során ártókel. Általában 

birál-szid. A  játéktevékenységben, munkában az órtóke-

lós a gyakorlati teljesitményre vonatkozik. Foglalko-

záson az intellektuális teljesitmény értékelése keriil 

előtérbe. 

Az értékelések gyakorisága  a foglalkozásokon a lea-

gasabb. Jegyz6könyvtink szerint a verbális értékelések 

kerülnek előtérbe. Itt azonban megjelenik az irónikus 

mosoly, a szigoru tekintet, a legyintősek mint a di-

rekt közlést kisórő indirekt megnyilvánulások. 
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Jltalában biráló-szidó megjegyzések jellemzik adataink  

szerint ezt a magatartást, de  a foglalkozásokon a tel-

jesitményt pozitivan értékelő megnyilvánulások is meg-

jelennek. A buzditó hatás ezen esetekben mégsem egyér-

telmd~ , hisz ekkor jellemzővé vedlik az ironikus hangnem,  

mely esetenként negativabb hatást vált ki, mint a verbd -

lis elmarasztalás.  

Az óraékelések legtöbbször az egyes gyermekek felé irá-

nyulnak, de pl. a naposi munkában az együtt tevékenykedő  

két gyermeket kis csoportnak tekintett k. ;mez a szempont  

arra figyelmeztetett bennilii_et, hogy szinte meg sem pró-

bálkozik az óvónő közösséget minősitő értékeléssel, ha  

mégis megteszi inkább romboló, mint épitő hatással van a  

csoportra.  

Az értéltelóst kizárólag az óvónő végzi. gyermekek szá-

mára annyi információt nyujt, hogy meg sem próbálkoznak  

egymás munkájáról véleményt mondani. önértékelésre azért  

nem vállalkoznak, mert félnek a következményektől.  
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A  birálá-szidó magatartás  megjelenitése során arra tö-

rekedttink, hogy  enyhébb formában valósuljon meg, mint  

iskolai kisérletekben. A jegyzőkönyvek áttekintése során  

negállapithatjuk, hogy ugy is nagyon erőteljes forma ez  

az óvodásgyermek©1, terrkenységének irányitásában. A  tisz-

ta tipus megformálása ez esetben is sikeres volt.  air  

nagy várakozással tekintetteink a gyermeki reakciók elé,  

legalább ilyen nagyfoku féltéssel tapasztaltuk a kétsé-

get kizáró romboló hatást.  

A kisérlet ideje alatt visszafojtott könnyek /nen mertek  

sírni sem/, hirtelen kialakult pótcselekvősek Icótségbee- 



sett te'.intetek fémjelezték a negativ hatást. A  legmeg-

lepőbb számunkra az volt, hogy a csoportban egyáltalán 

nem jelent meg az agresszivitás a gyermekek között ugy, 

ahogyan ezt az iskolai kisérletek során tapasztalhattuk. 
2Agyetlen eset utalt ilyen megnyilvánulásra, akkor a két, 

napos munkát Wise  gyermek közül az egyik a wak el-
utasitó megjearnist tett. 

.r1 gyerme'{ek az első biráló--szidó megjegyzésektől megdöb-

benve szinte teljesen 'hszgnélktilivé" váltak. Besahoz 

szinte alig szóltak, ha mégis, akkor nagyon halkan. óvó-

nőjüktől a kisórlet idején csak kórt esetben kérdeztek, 

kértek. 

A legnagyobb hatást az óvónő szigoru tekintete vagy iro-

nikus mosolya, a gyermeki megnyilvánulásokat lebecsülő 

legyintése vagy ajkbiggyesztőse váltotta ki. 

Vélemónytink szerint a gyermeki tevékenység erét 

nem értékelhetjük elszigetelten a gyermeki rei6któl, 

hisz szemmel láthatóan ellentmondás van a tel j esitmény ►ek 

ós a  tev6kangslighez való viszony között. 

A játékteli%Igligben szinte eltűntek a tevékenységet 

j e3lane jegyek: az önkéntes ró szvát el, a gyermeki hez-

441116,104s, az alkotó lógkör, a közössógi tevékenység 

,dt. Az óvónő a gyermeki kezdemányezé st birálva, 
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ironikus megjegyzések kiaéretében értékeli a tevékenység 

eredményét. Ha a játéktevékenység eredményeiből csupán 

egyetlen tényezőt emelünk ki, pozitivnak tűnhet ez az 

óvónői magatartás. Ez a gyermekek által létrehozott pro-

duktum. negállapithatja a külső" szemlélődő, hogy a gyer-

mekek "csodálatosan" játszanak, hiszen mutatós építmé-

nyek születnek a játék swSdmfteilént. Soak  eszközt zznál-
nak a gyermekek. Szépen felöltöztetett babák, seztótiku- 

san nagteritett asztal a babavendégsóghez - ez a látszat. 
Előidézője  a lépésről-lépésre utasitó ávónő. 

A vizsgalatot végző azonban nem ezen kiilcs6 jegyekből von-

hat le következtetéseket, hanem a tartalmi jegyek és a 

gyermeki 'megnyilvánulások együttesen tükrözik számára az 

óvónői magatartíe hatását. 

A  gyermekek  közötti kapcsolat felszinessé válik. J:eveset 

beszélnek egymással. Az együttmitködés csak annyiban je-

lentkezik, hogy többnyire óvónői utasitásra "hozzáillesz-

tik" saját produktumaikat a társakéhoz. 

étig más tev%sdiek irdgitása sorún a biráló-szidó 

magatartás bitildra a gyermekek felgyorsult tempóban 

cselekszenek - általában eredményesen, addig a játékte-

váko rségben lassul a tempó. Véleményünk szerint ezt a 

csoport feszült légköre eredményezi. Liegfigyelhettük, 

hogy a jó kedvvel kezdett tevékenység a kritikus óvónői 
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megjegyzősek hatására egyre közömbösebb, azomoruarcki-

fe jezéssel kisért kényszeredett játékká változott. 

6nkéntes részvételre., gyermeki kez44 	6s lehetósé- 

góről szinte emlitést sem tehetünk. 

A játék ideje nem csökken, hiszen az állandó ávónői uta-

sitások végrehajtása látszólag hosszu időn keresztül te-

vékenysdgre készteti az "együttjátszó" gyermekeket.len-

tátben a tanulás irányitásával kapcsolatos következtetések-

kel, a biráló-szidó magatartással irányitott játék somín a 

gyermekek szinte soha nem kérdeznek az óvónőtől - ők csak  

végrehajtanak. 

Vizsgálatunk oredx é yót tekintve megállapitbat juk, hogy 

ez nem is tekinthető a szó igazi értelmében játéknak. 

Hisz, ha akár igy. Lühler játékelméletét tekintjük, aki sze-

rint "a játékos tevékenység minden formáját a pozitiv e-

móciók jellemzik és azok motiválják... ez a esdési kedv...", 

akár d. Aern elméletét, aki a játékot "szabad, öncélu 

tev ezaységnek" definiálja - a fenti tllitásmnk beigazolt- 

önthető. 

A  gyermekek munkatevUempagdra hasonló kép alakult ki 

a vizsgálat során. 1, biráló-szidó magatartásu óvónő nxír 

a feladatok meghatározása során figyelmen kivid hagyja 

azt a fontos követelményt, hogy a gyermeket e tevékeny- 
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ségre megfelelően kell motiválni, órdekelttó kell tenni  

a feladat elvégzésében. A lelpegyobb hiba, hogy a sr-

me1o]; igy  nem viszenyulaik positiven a tevékeny.  

Az eredmény mérhetően j6, hiszen preeiz, pontos végrehaj-

tást tapasztalhatunk. A pontos végrehajtás az óvónő bir€í-

16 megjegyzéseitől való félelem és nem a közösség elvárá-

sainak való megfelelés eredménye.  

A  munkatiVekanységben való egsrUttmiUcödésrő1 ez esetben  

nem kaphattunk pozitiv képet. A megfigyelt esetekben mind-

'.ét gyezines a saját munkájával törődött - egymás segitsé-

gét elutasitották. Jellemző kisárője volt a munka biráló  

irányitásának a könnyes szem, az értelmetlen kapkodás.  

A vizsgált óvónői magatartás eredményes munkatevókenysó-

get feltételez, de szinte kizárja a  immka megszerettetó-

sánek, a közösségért vállalt feladatl'6 s örömének le-

hetőségét.  

Peltótelezhetően bizonyitható a gyerisikk Teiflflritrv6kenysó-

get elemzőbben visgtiva, hogy a  ammismiozzenstecat megta-

nulják a gyermekek és igényes megvalósitásrs v  Inak képes- 

sé, de mindezt kUlső kényszer eredményezi. AWL 	lhatunl:  

azzal hogy ily tódon iin3116, konErtruktiv sondakeabou  

gyermikOket nevelhettünk.  

~. 
tanulás irányitása során megállapitható volt,  bogy az  

oktatási folyamat különböző mozzanataiban sajátosan jelent  
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meg a birálva-értékelő magatartás. Bár a motivációs ha-
tás m ri s1is  volt - az érdeklődés felkeltésének fázisá-

ban  - a ékek koncentrált figyelemmel vettel részt a 

foglelkellisrel. A határozott közlés, utasitás az ismeret-

közlés mozzaDatában sikeres feladatmegoldást eredménye-

zett. Megéllapithattuk, hogy az ismertetett irányitás ked-

vező eredményt azon gyermekeknél hozhatott, akikre az ér-

telmi képesesk fejlett szintje jellemző, s megfelelő ön-

bizalom birtokában meg is mernek nyilatkozni. /l:. így; B. 0; 
L.  A,/  Azok a gyerekek, akik gátlásosabba?,, bizonytalan a 

tudásuk, pozitiv mogerősitést igényelnek, visszahuzódóv', 

passzivá válnak a foglalkozásokon. Félnek a n! #1,► m 

replést biráló óvónői megjegyzésektől. 

Jellemző a gyors tempó - türelmetlen sürgetések -, mely 

szinte leáetetleuué teszi a lassubb gyermekek A!im6rn a 

megnyilatkozásokat. Kudarcok sora éri őket az óvó12ó akti-

viTÁlá  at eljárássirály hatására. /L. B; 2. . / Az  önálló 

feladatmegoldást vizsgálva, az ellenőrzés fázisában meg-

állapithatjuk, hegy igyekeznek a  gyerekek  pontosan dol-

gozni. 2redmélayee tevékenységet azok végeznek, akik a 

frontális foglaIkellfttás alkalmával is aktív részesei 

voltak az ismeretek feldolgozásA*'nk. 

Az óvónő negativ értékelő megnyilvánulásai a bizonytalan 

gyermekekben félelmet keltenek - nem merne': hozzákezdeni 

a feladathoz, ujjukkal próbálják kidörzsölni a feltételez- 
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hetóen hibás megoldást. A siker érderében a feltételezhe-

tően "ügyes" társ munkáját igyekeznek másrolni. 

Nincs terít, differenciált irányitáe, felzárkóztatás, e-

lőremuta•t6 ©rtákelés. A gyermekek két csoportba oszthatók 

» passziv és aktiv csoportokra. 

A kudarc hatására pótcselekvések alakulnak  ki /L. B; P.  L./  

szemüveg gyakori törölgetése, ruhaujj os avargatása stb. 

A  kisérletnek ez a fázisa megorősitott bennünket abban, 

homy a biráló-ezicl6 óvónői magatartás a gyermekek kibon-

takozásinak a lehetőségét is kizárja.  Tai rányitottá vá.- 

lik minden tevékenységük. A  gyermeki magatartás tulzottan 

fegyelme::etté wílik  - nem  mernek kezdeményezni. 

' vodás gyermekek tevékenységeinek irányitása során ez a 

nevelői magatartás ily tiszta formában ellentmond a szo-

cialista nevelős alapelveinek. 3zéls;őséges formában tbr-
ténő vizsgálata arra adott lehetőséget, hogy a negativ 

hatásokat felmérjük. 

L:ivel vizsgálatunk során igen lényigeMek tartottuk a 

gyermeki reakciók feltérképezését és azok magyarázatát, 

néhány wermishet megkérdeztünk arról, hogy jól óreztók-o 

migukat a játa Borán, illetve a foglalkozáson. 
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A gyermoikek erősen kötődnek óvónőjükhöz, s válaszaikból 

ugy hint, mintha magyarezatot kerestek volna az ávónő 

megmagyarsdzhatatlaii viselkedésére. 

Pl. "Zsuzsa néninek rossz kedve volt valamiért." "Haragu-

dott, mert nos voltunk Ugyesek. " "Nehéz feladatokat adott."  
"Nem sogitett." B. 0. és L. B. nett kpasoldc:ott be beszél-

getésünkbe, dac, sértődöttség, szorongás tükröződött arc-

kife j ezés ükben. 

Bár tanulság, korkluzió levonására ez a rövid beszélgetés 

nem alkalmas, mégis megfogalmazódott bennünk, :io r a  tartó-

san buzditó-dicsérő 6v6n6 "gyógyitható" károsodásokat hoz 

létre megváltozott ávónői magatartásával.. 

Utóvizválgt  

A bíráló-szidó magatartást a buzditó-dics érő magatartás 

váltja fal. 

Játékirányitáa: Épitőjáték 

Az ávónő ugyanazokat a játókszereket késziti ki, Milyeket 

az előző napok játéktémáihoz használtak a grerme_ek. fő-

zetes megbeszélésünk alapján az óvónő néhány perccel a 

gyerekek érkezése után i tin a csoportszobába.  A gyerekek kö-

ztű többen leölnek az asztalok mellé. L. B. a körmét rágja. 

P. L. álldogál az asztal mellett. B.  O.  szólal meg K. b.-hoz 

fordulva "J6tezzmk?" K. N. e fejét rázza. 
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"Miért nem játszotok gyerekek?" - kérdezi mosolyogva a 

belépő óvónő. N n válaszolnak. ":egem vártatok? De örU-

lök neki ! " ":szedjük le a teritőket az asztalokról!" "Se-

git s L. ! " "r őszönöm". A gyerekek ion nehezen oldód-

nak. "miit szeretnétek játszani?" "Nézzétek a várópitéshez 

készítettem a játékokat!" L. A. lassan elindul. "Várat 

szeretnél épiteni?" L. A. fejét rázza. A  gyerekek még min-

dig  alig szóim  rnk  meg. Az előző nap játszott témákhoz 

használt eszközökhöz nem nyulnak. Az óvónő lapokból ösz-

szeállitott kempingházakat kezdi lerakni a szőnyegre. "Jó, 

épit sünk akkor kempinget ! " A  gyerekek lassan az óvónő kö-

ré gr ilnek. /Ez a csoport kedvelt játéktéMája/. Az óvén6 

kezdeméayez, segít. Kedvesen simogatja 1Mg közben a gye-

rekeket. A gyerekek lasean kezdik az épitkezést. A kislá-

nyok is ottmarac3*nk. Nem mennek a bubaszobába. Legtöbbet 

az óvónő tevékenykedik, a gyerekek "segitenek", még min-

dig elem a saját elképzeléseiket valósítják meg. L. B. sU-

rün pislog ée még mindig a szőnyeg szélén térdepel. /Az 

óvónő kétségbeesve néz rám - elbizonytalankodik. / 

magukra hagyja a mái~ játszó gyermekeket és egyénenként 

kezdeményez beszélgetéseket a gyermekekkel. 

"Jól van gyerekek, itt hagyjuk a megépitett kempinget a 

szőnyegen, majd fogtltdide után folytat ju&! " "Acsit 

rakjuk összébb a kockákat!" Azok a gyerekek segitenek, 

akikkel az ávónő beszólgetett. 
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Wommiaa foglalkozá s:  

"~Ist előszór egy  parkolót kell épitentink, mert verse-
nyezni fogiak." /A gyerekeknek megmutatja a  nyakukba  a-

kasztható járn .ívek képeit./ "Segitsetek nekem!  JWy ga-

rázst kell megépitenünk. " L.  A. csendben som. "1 yol-

oat" - mondja bizonytalanul. "Valóban annyit, Alves vagy!"  

"Gyertek, jóhetteí: mindannyian! Hozzatok kockákat!" A  

gyerekiek vonakodva indulnak. B. O. ugy tesz, mint aki nem  

hisz a fülének, csodálkozva néz körtil, de végül ő is oda-

megy. L. B. bizonytalanul lép el az asztaltól, de nem en-

gedi el az asztalt, visszalép. Az óvónő bátoritására is  

is (A 	.  

"Na, most ti lesztek a járm1vek, gyertek a nyakatokba a-

kasztom ezeket a képeket! Nevezzük is meg őket!" "Jó!  

Lgyesek vagytok." "Versenyezni fogunk, itt lesz a rajt-

wnal. " "Tlézzétek meg jól szerintetek melyik jer-mii lesz  

az első!" ^Igazad van A. T. valóban a versenyautó1e 0(36- 

na melyik lesz a második?" "Hát, nagyon ügyesen eltela-

tad  A.!"  "örUlök neki, hogy igy figyelte :. ! " alen&riik az  

ess mellett sorakozó jármliveket: Első,  rnásodUl.+ae B. O.  

szökdelve figyeli a versenyzőket. óvónői dicséretek, biz-

tató tekintet egyre inkább oldják a hangulatot.  

Soralkotás: "Elkezdek egy játékot, ki tudja folytatni?  

V. H. ártilók, hogy Te is jelentkezel!' "Jól van! gyesen  
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oldottad meg!" Nagy aktivitás, figyelem, közös tevékeny-

ségre serkentő kérdősek. "hogyan tudnátok még elhelyezni 

a korongokat?" A gyerekek elóadkenyek. L. A. elkezdi mon- 

dani választ, de ugyankkor B. O. is belekezd. "Jő, mond-

ja Olga először!" - engedi áit a válaszadás lehetősé ót. 

Ellenőrzős 

"Üljetek a helyote'.re! Olyan Ugyesek voltatok, hogy bizto-

san nagyszerUen IIQ tud játok oldani a következő feladatot ! " 

Lassan munkazaj alakul ki. A gyereek lázasan dolgoznak 

/soralkotós feladatlapon/. T gymi s m nká ját figyelve, se-

gitve vógzik a  feladatot.  Aj óvánő 2. L. mellé ül ős ujra 

elmagyarázza a feladatot.  Teljes  sikerrel dolgoznak. 

A gyerekek egyre  felszabadultabb légkörben tevékenykednek. 

Mosolygó óvónő, nc:r sóhajok, mdgmindig a felszabadult han-

gulat jelzői. 

A munkatevékenysógbon átölt negatív érzelmeket az óvónő 

ugq próbálja oldani, hogy a nyolc gyermek együtt kóazttl 

a tizóraihoz. Mindenki kap feladatot /terít, thirdrokat, 

bögréket, sűalvdtákat1zitenek/. Jó kedvvel, bn:ónt 

vállalkozva a feladatokra tevékenykednek. Az  óvónő dicsér, 

órtőkel. 

Az utóvizsgálat Gólja  jelen esetben is kettős volt. L 

megváltozott  óvónő magatartás hatásának megfigyelőse és 
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az előző magatartás hatására kialakult negativ érzelmek 

oldása. Látva a bisáló-szidó magatartás hatványozottan 

negativ hatását, most a legfontosabb feladat a pozitiv 

érzelmek kialakítása volt.  Ennek érdekében kissé tulzot-

tan kellett érvényre juttatni a dicséretek alkalmazásét, 

a szeretetteljes óvónői megnyilvánuláliiltt. Annál is in-

kább szükség volt erre, mivel az ávónő is  pesszimistává 

kezdett válni, ugy érezte, hogy teljeseb elveszitette a 

gyererek bizalmát, szeretetét. 

A játékban ezért nyultunk a gyermekek  legkedvesebb  té-

májának kezden4nyezéséhez. Ez a tevékenység rég; nem hoz-

ta a vart hatást. A gyerekek toWA)bra is tartózkodóan 

viselkedtek, nagyon  csendesen, halkan beettek. Ezek 

a beszélgetősek még mindig csak közlés tartalmunk voltak. 

Nem beszélhettiink a játékban a kezdeményezés szabadságá-

ról, a felszabadult alkotó légkörről. Kevés ötletiik volt 

a gyerekeknek - bár ezt a témát nagyon elmélyülten ját-

szották a kisérletet megelőző időben. Fokozott óvónői 

irdMiltdsra, ötletre volt szttkség. A gyerekeket szinte 

egyként kellett megnyernie az óvónőnek. Érdekes mádon 

elsők között a közömbös gyermekek szabadultak fel. P.  L.,  

aki igényli ugyan az értékelést, de nincs hozzászokva a 

sikerekhez, nyomban tevékenykedni kezdett az óvónő kőré-

sére. áz érzékeny gyermekekkel  kellett  legtöbbet foglal-

kozni, meg kellett Őket győzni az óvónő szeretetéről. 

L. B.i > z. T.,  aki  teljesen bizonytalanná vált a birála- 
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tok hatására most  örömmel fogadta az óvónő közeledését. 
B. Q. és N.  sokáig fékezett a::tivitásc al vette'_ részt 
a tevékenységekben, nem akartak hinni ebben a váltosds-

ban. 

A játék eredméryea 	ről tehát cu k annyiban szólhatunk, 

amennyiben az a gyed pozitív viszonyulás kialakulásá-

nak esz izévé Vált. 

A foglalkotatl ,tikos hangulatban  kertalt sor az ismere-

tek feldolgoeáara. Szánü(5kosan helyeztük elLtérbe a mo-

tiváció elvének érvényesülését. A cél nagyon egyórtelmLf-

en a sikerélményhez juttatás volt. L sorszámok gyakorlása 

8-as számkörben ismétlés volt. Az ávónő a témában tartott 

foglalkozások eredményeire épitve választotta ezt az anya-

got. Az ösztönzés és állandó buzditás segitette felszínre 

a megleli ismereteket. A siker örömét Mien titkrbzték a 

mosolygd gyerlik rook, az,hogy gyakran kért€::. az ávónő 

véleményét. liallaní, cokszor skarték hallani a diosérő 

szavakat. Természetesen ez az egy alkalom csak kezdet 

volt a kiegryensulyozott légkör :.ialü'Li''.,út óhoz. 2Ság napok 

mulya is észlelhető gátlás, félelem u gyermekek  között. 

Ez a tárgy ujra riegerősitette azt a véleményünket, misze-

rint az erőteljes bírálat, szidás nem segíthetik a neve-

lés orialinyess640. .lfogadjuk G. :3nydors véleményét: 

JAz ilyen nevelő több kudarcot vall, mint amennyi sikert 

ér el;  inkább a gyermekek tUrelmvt kell csodálnunk, hogy 
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elviselnek egy ilyen ktUlsó szemólyt, akinek beavatkozá-

sai látszólag arra irányulnak, hogy hátráltassák a czá-

pen alakuló munka szeretetét, és kínzó, hamar elérhetet-

lenné váló teherré vá1toztassk e4, olyan tevékenysé-

get, amelynek elvégzéséhez csusa moliplomra van szükség. 

Az ilyen vezető 	zneve?_etetler., hgtramoutitó. 

Természeti ujra hangsulyozn nk kell,  hogy  a bemutatott 

biráló-szidó mr$tartáe tulzottnak tekinthető. Vóleményünk 

szerint inkább enyhébb megjelenósóvel kell sz4mitanunk. a 

gyakorlatban, s átszövi azt a hi rAlat Mellett a dicséret 

ós ösztönzés is. 
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III. csoport 

Buzditó-diogérő magntartásforma  

A kísérletben rósztvevőő gyermekek jollenaz'$s$ 

T. J. láxzy : 

Érzelmi-hangulati állapotára vidámam jtll 	. negyen- 

e 1yozatlan, érzelmei változóak. Hangulatának megfelelő-

en ellenkezik társaival, konfliktusokba keveredik. ku-

darcokat nehezen  viseli el, önbizalma fizott. 

Opakren gtszik magányosan. 	általában akkor követke- 

zik be, ha társai nem fogadják Q1 erőszakosan megszerzett 

vezetői szerepét. Foglalkozásokon érdeklődése változó. 

Figyelme könnyen elterelhető. Tájékozottsága, ismeretei-

nek szintje aktivitásra készteti. 	 szerepel, i- 

gényli az ártókelést. 

Munkatevékenységet szivesen végez. Pontos, precíz, de '%ie--

sé  lassu. Feltétlen ártékelóst ienyol e tevékenységben is. 

.tedveskedő, órzelmileg kötődik ávónőjéhez. 

D. M. lón : 

Gátolt, félőnk gyermek. Érzékenyen reagal pozitiv ©s ne-

gativ értókelésre egyeáint. Társai iránti z ►kodása 

szembettinő, de  :dxmitirtilik agresszivitás is tapasztalható 

enetenkónt nála. :szerepjátékot játszik leginkább, követ-

kezetesen betartja a szabályokat, e társaitól is elv,;írja 
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ezt. mélyU1ten játszik egy-egy  témát. A foglalkozáso-

kon figyelme tartós. Igen aktiv részvétel jellemző rú. 

Jzivesen nyilatkozik meg. Általában 4r44kl.ődés el kap-

0:01604k be minden mozzanatba. 

Pontos imunlcnvógzés, a munkafeladatokhoz való pozitív vi-

szonyulás jellemzi. 

óvónőjét szeretettel fogadja el irányitójakónt. 

K . fiu: 

érzelmileg kiegyensulyozatlan gyermek. Általában vidám 

alaptez nószetii, de kudarcok hatására kf3nnyen sírva fa-

kad. Igen szeret egyedül játszani szerkesztő, konstruk-

ciós játékokat. Ivónői, vagy társai irá vitására szerep-

játékokba is bekapcsolódik. Általában kisebb szerepeket 

vállal. 

Foglalkozásokon figyelme hullámzó, gondolkodósa lassu. 

Igényli a differenciált foglalkozást. Aktivitása az ó-

vönő buzditására fejleszthető. 

Lgunkatevékenysógek végzőse során lassu. Jzivesen tesz 

eleget  az óvónői megbizásokmak. 

Fokozott szeretetigényéből fakad, hogy óvónőjéhez erős 

érzelmi szálak fiaik. 

R. A. lány: 

Éraelmi életét labilitás jellemzi. :A nehézségeket se- 
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gite'1 képes leküzdeni. A kudarcok elkeseritik. Na,  

gyon igényli a biztatást,dicséretet, ilyenkor vidám,  

kiegyensulyozott.  

Általában szazgjátékot játszik. Szerepeket ezivesen  vál-

lat. E kópzeléseit, ötleteit beépiti játékaiba. Érdeklő-

déssel vesz részt a foglalkozásokon, figyelme tartós. Tá-

jékozott, megismerő tevékenysége élénk. !aktív részvétel  

jellemezi, általában helyesen oldja meg a feladatokat.  

M'unkavógzós során kitartás, pontosság jellemzi. Sziveeen  

regit társainak és a f elnőttolnaek is.  

B. P. lány:  

Érzelmileg kiegyensulyozott gyermek.  Általában komoly,  

csendes. Társaskapcsolatai jók. Igényli az óvónő értéke-

lését. A dicséret, siker nagyon ösztönzően hat rá. A ku-

darcot nehezen viseli el. Játékban nem vezető egyéniség.  

lommélyülten, szivesen játszik kisebb szerepet, elfogadja  

az óvónő vagy a társak irányitását.  

Foglalkozásokon al:tiv részvétel jellemzi. Gyakran nyil-

vánul gag. Válaszai, feladatmegoldása 

MOMVAIMiee igényes, pontos. narkához való viszonya po-

zitiv. Szivesen tevékenykedik társaival.  

G. J. fiva  

Pélónk, gátlásos gyermek.  Nehezen oldódik. I~, Ylnden nap  
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következetes óvándi irfSnyitás3al talál ja meg helyót a 

gyermekcsoportban. !linden tevétcenfségben óvónői segj.t- 

Fséget, iráryitást igényel. A sikerek megnyugtatóan hat- 

nak rd, de a  legkisebb kudarc, sérelem is elkeseriti. 

Játéktevé'cenységh«1 gyakran siem7.élódő. :.ellő irányitás- 

sal szivesen tevOMMikedik. Szivesen játszik egyedül 

konstrukciós  játékokkal, képkirakóval. 

Foglalkozásokon nehezen aktivizálhatd. Lassu gondolko-

dásé. is az óvónő rávezeti a helyes megoldásra, büszkén 

mosolyog. 

Yunkavigasdben is bizonytalan, lassu. S egitséggel végzi 

a feladatokat. Sok buzditáera, elismerésre  van szüksége 

akkor, hogy merjen feladatot vállalni. 

óvónőjéhez erősen kötődik. Jelenléte biztonságot jelent 

számára. 

A  kisőrlet ISI. fázisában csak hat gyermek vett részt. 

Igét gyermek megbetegedett. 
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III. csoport 1. sz. jegyzőkönyv 

Játékirányítás: 

Játéktilik$ Építő játék /baromfiudvar/ 

Előzmény: A baromfiudvarról készült diaképek mmeidtini.
tése. A gyermekek megkezdik az építkezéshez a kodlLk szál-

litását autókkal. Az óvónő érdeklődik. "Mit fogtok épite-

ni?" "Udvart, hilzat. " G. J. A polcon lévő állatfigurákat 

rakosgatja. "Jó lenne egy szép nagy baromfiudvart építe-

ni s" - mondja az óvónő. Emlékeztek, hogy milyen állatokat 

láttunk a  filmen telep. L. i. sorolja. "Hol öltek ezek 

az állatok?" T.  J. "61akban, istállókban." Építkezni kez-

denek. D. M. irányit. Magyobb ólakat építsünk!" 

'.ivónő: "Nagyon szépen alakul ez az udvar, talán egy kicsit 

nagyobbra épithetnétek az istállókat." Leta egy asztalhoz, 

R. A. melló, aki az épitő gyermekeket nózi. 'onstrukciós 

játékokból etetőt kezd késziteni. Kéri R. A.-t segítsen ő 

is. 

A játszó gyermekek felszabadultak, jókedvűen építenek. 

Beszélgetnek, közben az óvónő vólemányét is kikérik. 

G. I. kockákat s  il 1  it autóval D. M. kérésére. K. K. le-

öl az óvónő mellé, e érdeklődik "Mi lesz ez?" "Etetők." 

".n is csinálok egyet." "Jó. próbáló meg_  NAmA ilyeY sz= 

azu lapokat válogatok." 

Közben a gyermekek állatokat visznek  a polcokról. Llkó-

szülnek az etetők. R. A. odaviszi az épitó'khöz, megjegyzi. 
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"Gvónénivel csináltuk."  B. P. "ÚVónéni ez önetető?" 

"Igen, az is lehet, bár akkor hosszabb elemekből kelle-

ne ké szitonünk, s tartályra is szükségünk lenne." 

A  gyermekek a baromfiudvar elkésziatével egyre többen 

helyezkednek el az óvónő körfal, etetőket, itatókat, ku-

tat készitenek. Közben az óvónő értékel, ötletet ad. A 

gyermekek is értékelik egymms munkáját. önártákelés is 

elhangzik. "Ezt a nagy tartályt én készítettem." Ugye 

övánéiii ez jó etető a baromfiudvarba - ilyei, lyukacsos." 

iegreusulyozott, nyugodt a légkör. : _onfliktus nem ala-

kul ki. "Ezt a szép baromfiudvart nem bontjuk szét, meg-

mutatjuk a többieknek!" "Nézzétek, néhány kocka szájjel 

van  a teremben, szedjük össze!" A gyerekek szinte kivé-

tel nélkül tevékenykednek. 

Mika foglalkosis: 

Tét:Ms Vonalak,  záróvonalon belül, kívül lévő pontok. 

Motiváció: "Nézzétek, mennyi játékot kászitettem idei 

Most ezekkel fogunk nagyon érdekes feladatokat megol-

dani." Ismeretek feldolgozása: :ét ez€ lagb61 alattitok 

ki két formát a szőnyegen. Jól figyeljétek meg, hogy 

melyik formába tuihi  tok bejutni ugy, hogy nem lépitek 

át a szalagot!" "Gyere T.  J. próbáld meg!" ''1o, melyik-

be?" "Igen a nyitott formába!" "Melyikbe nem lehet be-

jutni? Nagyon jé - a körbe!" 
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"Ido, ha ezt ilyen ügyesen kit `titok, bizto san tudtol- 

nekem segíteni. Két i aklánoot kőezitottem /gyöngysort 

fűzött/ szeretném, ha  megmaradna,  de mindig legurul ró-

la a gyöngy." "Te mit csinálnál L. 7.? Gyere mutasd 

meg! Összekössem? J6, próbáljuk meg!" "Igazad volt, igy 

bezártuk a vonalat!" 

Gyakorlós: "hoztan uoktok egy feladatlapot egy kisegór 

tii az egyik sarkában. Válasszátok ki azt az utvonalat, 

amelyen a kisegér eljut az élelemhez és jolöljátek piros 

sziniü ceruzával ! " 

.:őzben figyeli a gyermekek tevékenységét. "M ért ezt viii-

lasztottad G. I.? Icuzd csak végig az ujjad a vonalon!" 

'ZLüyen vonal ez?" Igen nyitott - nem zártuk le. 

"Te melyiket választottad R. A.? KSvesd csak végig a 

ceruzáddal az e ór utját! Ügyse vagy, valóban igy jól"  

"A Vieik uton eljut-e az egér az élelemhez?" De örülök, 

hogy mindannyian jelentkeztek!" 

"Olyan ügyesen oldottátok meg a feladatot, hogy még ti 

is rajzolhattok egy másik utat, amelyen eljuthat az egér 

a sajthoz!" 

Naposi munka: "Nézzétek csak meg a napostáblát! Xi ma 

a napos?" "Te vagy D. P. ós T. J." "J6. Szedjétek akkor 

ügyesen Össze a ceruzákat és a feladatlapokat." "Köszö-

nöm, ügyesez vagytok!" "Mossatok kezet ós gyertek teri-

teni!'r "i ány asztalhoz teritsűnk 6vónéni?" "Loot csak 
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egyhez,  mert  olyan kevesen vagyunk, hogy elfértink. " 

".r; 	erre csuk két poharat hozz J.1 Ugy ám, nehogy  le- 

ejted!" "Bit  ez az asztal  most  ugy néz ki, mint egy csa-

ládi asztal ! " Mindannyiar egyűt t tizőraizhatunk ! " "izézzé-

tek milyen szépen megteritettek P-ék." "Köszöi zUk!" 

III. csoport 

2. sz. jegyzőkönyv 

Játákiranyitás: `pitójdték /baromfiudvar/ 

Az óvónő jól látható helyre késziti az előző napon hasz-

nált játékeszközöket. Nedvesen beszélget a  gyerekekkel.  

K. K. már el is kezdi a kockák szállitását. G. J. mellé-

guggol - beszélgetnek. 'fia megint baromfiudvart épitiink?" 

K. K. "Úvónéni hová tettűk az etetőket, itatókat?" "izézd 

csak ott vannak a jútékpoloon!" Lassan minden  amok  az 

épitkezássel van elfoglalva. R. A. az óvónő mell' telep-

szik. Az óvónő állatokat rajzol. "Ez mi lesz?" Odatehe-

titek az álak elé - ez jelezheti, hogy melyik állat hol 

lakikl" "Kivágjuk?" Igen, hozz ollót és megpróbálhatod!" 

"6vónéni eleség is kell az állatoknak!" "Ebből a zöld 

papirból vagdoshattok füvet!" "Ée a kukoricát, meg a 

buzát hogy csináljuk?" "Hozzatok be gyurmát.N "Jó, de 

jól" örvendezik B. P. Néhány perc imüva az 44114sz kis 

csoport szorgalmasan dolgozik. "Jó, iigyesen 401Wilyited 

a kukoricaszemeket!" "Azért nem a földre szói-am! Jobb 
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lenne az etetőbe, hisz azórt készitettűk! " A  gyerekek 

csendesen beszélgetnek. 4gyre kevesebb óvónői irányitás-

ra van szsúg. megbeszélik, hogy melyik állat mit e-

szik. '3gyetórtésbon játsszanak. "meghagyjuk az udvart ó-

vónóni? Ugye nagyon szór lett, szebb, mint tegnap?" 

"Igen nekem is  nagyon  tetszik." 

Matematika foglá kozás s 

Hosszuságok m#róse kUlönfóle egységekkel. 

Motiváció: "_éjátok félkörbe ű széketeket, mart  most 

arra leszek kivánosi, hogy milyen jó megfigyelők vagytok, 

észrevosztek-e apró dolgokat, változásokat isi" 

Ismeretek feldolgozása: "Először ugróversenyt rendezünk!" 

"Yiváncsi vagyok, hogy jól meg tudjátok-e figyelni, hogy 

ki milyen hosszut ugrott!" 11i szeretne ebben a verseny-

ben részt venni?" "Jó, jöhettek niindhá an. " "Ti  pedig 

nagyon figyeljótek." Maradjatok ott ahová ugrottatok." 

"Ki ugrott leghosszabbat?... Jól Igazán? NO majd megr-

jUk! Hát igazatok volt valóban ez a leghosszabb szalag." 

' ee jtek 3 kt3.Unböz8 hossszuságu szalagot. Vajon melyik 

a leghosszabb, a legrövidebb? "ürUlUk G. I., hogy jelent-

kezel. szerinted molyik, a zdld. Jó majd összemérjük. 

"HA,  ez a Pisti nagyon jól megfigyelte a hosszue{gol at i " 

"Igy együtt nagyon Ugyesson mórtetok, most önállóan kell 

mdrni távolságokat ezekkel a kis pálcákl:ol ! " A  gyerekek 

várakozással ölnek a helyükre. "Jói" "Hányszor fórt rá 
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arra az utra?" 'pázd csak meg pontosan!" "Ügyesen taér- 
i 

tól !" "}Cettó meg egy kicsi." "IÓzad van, te nagyon 
pontosan mérsz." "Jól van hitek vissza az eszközöket 
a tálcára!" "De jót máregetttink!" "orülök, ha azivesen 
mértek, majd máskor is játszunk ilyet ! " fr, a nagyon sok 
eszközt beigimatunk. :;i aegitene szétválogatni ós hely-

retenni eze%et.* Jó. D. U. és 2. A. Ugyesen válogassátok 

sz©t a  mxórőpálcákat óe szalagokat I " "Ezt nagyon szópen 

szétválogattátok. Igy legközelebb is tudunk veltik mérni!" 

R. A. a feladatlapokat is pontosan egymásra illeszti, 

"Nagyon szópen összeszedted!" "-liszánjuk!" 



A jegyzőkönyvek értékelése: 

A./ Az óvónő értékelő magatartásának elemzése 

1. Milyen szituációban történik az értékelés? 

Foglalkozás  I 

Játék 

Munka  I 

2. Mire irányul? 

Intellektuális tel j esitmény  I I  I  1111111 ► 11 

Gyakorlati teljesitmény 	III 1111 .1111! I ► 11111111111 

Feladathoz való viszony 

Munkamód 	 I I  1 

3. Milyen  formában fejeződik ki 

Tárgyi 

Verbális 	11111  1 111 111  r 1 1 11 1. 1 1.1 111111  ! I 

I Ietakommunikativ  III 11 ! + 

Komplex 	II ! V I I I 

4. Milyen jellegű? 

Buzditó-dicsérő 	11111  I I  1111 11111(111  I I I I ll I I I I 1111(1111 /  111111 

Biráló-szidó 	III 

Közömbös 

5. Ki felé irányul? 

Az egyes gyermek 	11111111111  IIII111111/III II  1111 
Kis csoport 	1!  i I  II 
Az egész csoport 	1111 1 11 ► I 

6. Kitől ered az értékelés? 

Óvónő 	(111 111 1 1 1111111111 1 	i l l l 1 111 11111 1 1 1 1 11  111111 
Társ 
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©zintjűkrcil 	Iiilillllll  I(III11I1111111Iri  111111  

Informdoiónyujtás a csoport szrímíra te1.,l  e,itmgmrezint-  

jóról 	11lill /l 	fill  

Fegyelple zé s  

Jobb tel jesitményre serkentéQ 	1111 1 
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N{ormdclv a c.5oporl; .hcárndrra  

obb te  fesidrnébyr,e  öcctőn~ ás: 
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B./ :ártékelós 

Vizsgálatun,r III, fázisában az előző két magatar-

tás vizsgálatával szemben az értékelő megnyilvánu-

lások egyre növekvő számosságát állapíthattuk meg. 

Az  órtőkelásek száma a tanuld tevilhowski irányi-

tása során volt a legiagaaabb, Ez azzal aliwurázba,

tó, hogy a játóktevókenrsóget az óvónő rísvételé-
vel, tevó'.engsóggel is tudja irányitani, s ezt is 

tette tulnyomórészt. 

Változott a megnvilvánuldsok megoszlása olyan szem-

pontból is, hogy itt jelentek meg jó ártelemben a 

feladathoz való viszonyra utaló órtékelő megnyilvá-

nulások. Az órtókeló s komplex anód ját mi ugy tekin-

tettiik, mint a verbális ós metükommunikativ forma 

együttes megjelenését. A tárgyi értékelés szinte 

szóba sem került eddigi vizsgálódásunk során. 

Az értékelés jellege általában buzditó--dicsórő volt, 

bár egy esetben előfordult biráló megjegyés is. Ez 

figyelmeztet bennünket a  későbbiekben  olyan követ-

keztetés levonására, hogy a mesterségesen tiszta 

buzditá-dicsérő tipusnál is elkerülhetetlen a jobb 

eredmény  elérése érdekében a biráló megjegyzés. 

A mennyiségi elemzés során megállapithattuk, hogy e 

magatartás hat  legpozitivabban a közönség alakitá- 
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Sára, ugyanis itt találkozunk legmagasabb számban a 

csoport egészére  vonatkozó órtókelóosel. 

:. dgedetlenek lehettink azonban a gyermekek által megfo-

galmazott ártókelősek szánóval, hisz nyugodt, kie yen-

sulyozott légkörben a gye ek önkritikája, kritikai 

negt y lvánulása várhatóan nadnnabb asámu. '.evés gyermeki 

órtókelóst azzal magyarázhatjuk, hogy sz óvónő szinte 

minden .gyermeki teljesitmányt értékelt. 

Végi1l pozitiv jelzésként fogható fel, hogy az órtékelás 

pedagógiai funkciói  között jelentős számban jelennek meg 

a csoport teljejsitményét értékelő megnyilatkozások ás a 

jobb teljesitmónyre ösztönző megjegyzések. 

A számokat tekintve tehát pozitiv következtetések levo-

náséit tehettük meg. Ez a tény feltételezi a tartalnd e-

lemzés hasonló eredn4nyeit is. 

A buzditó-dicsérő ávónői magatartás terveink alapján a 

legtisztább formájában jelent meg vizsgálatunkban. 1 

következtetések levonása előtt meg kell jegyeznünk most 

is, hogy természetes körülmények között szinte lehetet-

lennek tűnik ilyen óvónői magatartás megvalósitása. 

Kieérletünkben olyan gyermekek csoportjának irányitását 

terveztek, akik áltí  -1ban órzókenyek, állandó óvónői 

megerősitóst igényelnek. :szórt reakcióik feltétele zé-

sünk szerint kedvező képot alakithattak ki a tervezett 



- 115 -  

óvónői ansatartás hatásáról. Az  óvónő minden mecyilat-

kozásával, tetteivel, metako4ativ jelzéseivel a  

buzditás és dieddret hatását keltette.  

A csoport légköre minden tevékenységi formához pozitív  

töltést biztosított. Tez 'szetesen a tevékenységtől fUg-

góen sajátosan tudtuk mosni az elért hatást.  

A játéktevókenység alkotó légkörben zajlott. A  gyerme-

kek nyugodtan játszottak. 6vénőjilk állandó jelenléte,  

biztató megnyilatkozásai, tanácsai, ötletei segit©tték  

az elmélyttl `, tartalmas játék kialakulását. A közös él-

mény /diafilm nézése/ közös játékra ösztiinözte őket. De-

rül, felszabadult hangulat jellemezte a csoportot. Lr-

dekesnek tűnt, hogy a gyermekek kitlönösebb szerepet nem  

vállaltak, nem osztottak. Ez a játék a "mi játékunk"  

volt. D. D. irányitó megnyilvánulásai nem szerephez kö-

töttek voltak.  

Megfigyelhettük, hogy az óvónő nem verbálisan alt  

elsősorban, hanem tevékeny részvételével.  Je11~11fl, 

hogy a félénkebb ;gyermekek /R. A. és G. J./ az óvónő  

mellett, vele egyUtt tevékenykednek. Gyakori a gyerme-

kek közlése, 6vánőjiiktől kérdezgetnek, elmondják elkép-

zeléseiket. A gyermekek egymással is sokat beszélget-

nek, terveznek, közösen megvalósitarvak. Ez a légkör  

valóban magán viseli az "alkotó" jegyet.  
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A játék szintjének  mutatóit - együttjátszók számát, a 

téma játszásának idejét - tekintve tartalmas, elmélyUlt 

játékról kaphattunk képet. 

oltalmazhatjuk azt a gondolatot is, hogy ilyen óvónői 

*itással bontakozhat ki leginkább a játék szem élyi-

lLló szerepe. 

!í foglalkozás irányitása sorén az óvónő verbális és non-

verbális közlősei motiválóan hatottak a gyermekek érdek-

lődésének alakulá sAra, tevékenységlik eredményességére. A  

sikerélmények ujabb feladat megoldására ösztönözték ő- 

ket. Ki kell emelni az óvónő metakommcuriiicációs megnyi-

latkozásait is. nosolygós, derűs egyénisége, ttirélmes, 

biztató pillantása jól segítették a direkt közlések pozi-

tiv hatását. 

A motiváló hatás egész foglalkozáson érvényesült. A si-

keres válaszok feltételezése az egyébként ritkán megnyi-

latkozó G. J.-t is aktivitásra késztette. 

K. K. - akit sulyos beszédhibája gyakran $átol,a pozitiv 

ávónői orcatartás hatáséra önfeledten kiált fel a helyes 

ut megtalálása után. 

A sikeres feladatmegoldás után adott lebetadg a gyer-

mekek önálló elgondolásának megy .ilósitáeát, kreativitá-

suk fejlesztését biztosította. feladatlapok feladatai-

nak eredményes megoldása 100 -os volt. 
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i rónye ezen óvónői magatartáemak, hogy igen jól segi-

ti a képességek kibontakozóedt, a fejlődösber elmaradt 

gyeraeko_, felzárkóztatását. 

_i =n.ka tevókenysdgben a feladat addsa valób:an ered-
ményt feldtelQző volt. 13z elsősorban a munkához való 

pozitiv viszonyul.áett alakithatja ki. E,  gyermekek szí-

vesen dz31111it, örömmel végzett tevékenységo ez esetben 

f3 mulikn  , 

A  dicsérő-buzditó óvónői magatartás vitathatatlanul a 

legpozitivebb hatást  váltja ki a gyermeki  tevdkelaységek 

eredményességét illetően. Lrzékelhető volt ez a teijo- 

dtmányelti mellett a gyermeki megn,vilvYanulásokban, a 

nagyszerű óvánó-gyermek kapcsolatban is. 

::isdrle ti eredményeinket dttiltetve a mindennapi pedagó-

giai wskorlatba, feltótlenííl meg kell fogalmaznunk azt 

az  aispdaMMORt, hogy az állandó dicséret, buzdítás 

valóban nem minden gyermeknél és nem minden gyermek 

asoportnuól ér el  egyórtelmiten pozitiv hat ist. buzdi-

tásnak és diosáretnek feltótlentil összhangban kell len-

nie a követ©lóssel, a helyesen felállított követelmény-

nyel.:am képzelhető el az esotenkönti birálat, vagy ép-

pen elmarasztalás nélkül eredményes nevelő tevékenység. 

A buzditá-diasérv" magatartás hatáséra kialakult eredmény, 
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és egyáltalán ez a magatartás ugy jelenik meg a peda-

gógusok előtt, mint a legelfogadottabb, legeredménye-

sebb, sőt "legegyszerűbben aegvalósitható" /Snyders/ 

dolog. mégsem ezt szeretteik volna vizsgálatunkban 

bizonyitani, hanem azt, hogy bár a játéktevékeny 	so- 
rán Ulzárólagosnak tartjuk, de a tanulásnál, ammildmin 
felt .ereül át kell szőnie az értékelést a követelmény 

negvalósitáséról kialakitott reális kápnel: - coeten?rónt 

az elmisreMaimalisnak. 

Egyetlen mozminattal tudjuk bizonyitani ezen állitúswi-

kat. A feladatlapos megoldás eredményeivel. -;z a  tevó-

kenysőg valóban önt 1 i  óvá kell, hoer váljon az iskolában 

s a tevókenysóg eredményéről reália órtókelést kell a 

gyermeknek adnunk. Az óvoda is3:olaelókészitő munkájának 

arra ic kell irányulnia, hogy a gyermeket ne az iskolá-

ban őr jék az elad k  ii' rcok - mert ekkor kap először mun-

kájáról reális értékelést. 

megjegyzóse', mellett égis leszögezhet jUk, hogy a buz-

dit6-dicsórő óvónői magatartás a  legeredmónyesebb, ha 

helyesen órvényeeül abban a "követtilós ós tisztelet el-

ve". 
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Utóvizsgaat i 

A buzditó-dics6r4.1111Wirtást közi3mböq mptintartáa 
váltja fel. 

Jó.tékirúuyitás: 

Játéktéma: ;liitő játák. 

Az  óvónő ai aastalnél ül és ir, WOW szól a gyermekek-

nek, ', eshettek játszani!". 

A gyerekek az ápitőkooktikhoz mennok. .Zakodnak. /Az óvó-

nő az egyik szekrényben rakosgat. / ;::gy-két ,gyerek oda- 

megy, 'íicsit Dózolődik. 

Elkezdődik az 4pités. D. Li. most is irányit. Most  sok-

kal nagyobb baromfiudvart ápitsUnk!" G. I. tétlentl nóz-

gelődik. Az előző naphoz hasonlóan kezdenek az ópitóshez. 

Az óvónő kivtü. marad a játéktevékenységen. ászközöket 

rendez, nem figyeli a játékot. R. A. - ovónóni k€szitUnk 

most is etetőiket? - Készithetsz. R. A. leiit és kedvetle-

nül illes?tgeti a konstrukciós elemeket egymáshoz. D. M.: 

.Jvónéni szóp a baromfiudvar? Igen. 

A gyere'-ek még egyszer-kétszer odamennek az óvónőhöz 

ós nézik mit csinál, majd visszatérnek a játékhoz. G. I. 

mindvégig szemlélődik. R. A. is többet Il, mint játszik. 

A hangulat kissé feszült, de az előző napok pozitiv lóg- 



-120- 

köre, az óvónő következetes értékelő, somtő megxLyilat-

kozásai a mai tevékenységre is hatással vannak. Néha 

bizonytalanság tapasztalható. "rakjátok moztmár a játékot!" 

kérésre a gyerekek csak a szétszórt kockákat gyűjtik i3sz-

eze. K. K. látva, hogy az óvónő nem figyel rájuk, tolo-

gatni kezd egy autót. 

Miért nem bontottátok szét, amit épitettetek? A gyerekek 

caodAlkozva néznek az óvónőre ás lassan bontani kezdik. 

T.  J. dacosan ül a helyén. 

befejeztétek a játókelrakáet, üljetek let 

€3'-ig tart, mig a gyerekek a helyükre ülnek, az óvónő a  

matematika foglalkozáshoz késziti az eszközöket. 

Iosszu várakozás. 

utematika foglalkozás: 

Halmozok rendezése számosságuk szerint. 

Motivációs bejelentés 

"Tegyétek  a Olakeket félkörbei• ote rnyokat épitünk ele-

mekből." "Airi kockát kell  Wiedsra tenni, ahásr pöty-

tyet a számpargetyll mutat." 101611 ópiti az elsőt?" "Gyere 

D. 4'..I" "Hány kockából épült?" "Igen!" következő torony-

épitő. "Gyere i " A gyerekek sorba épitik a különböző n -

gaeságu tornyokat. Az óvónő nem értékel. Arcsín sál je-

le nem látható annak, hogy  elégedett-e. R. A. eg szer sem 

jelentkezik, G. T. bizonytalanul rakosgat, D. M. közbeszól 
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"Hányat teszel még?" "Mi változott meg játékot játszunk" 

- jelenti be szintelemül az óvónő, a tornyok sorrendjének 

változását kell megfigyelni. A gyerekek felszólitásra vá-

laszolnak T. J; D. L; B. P; állandóan jelentkeznek. K. K. 

csak egyszer jelentkezett - esende p figyeli társait. 

Senki nem kezdamé tez rendetlenkedést, figyelik az óvónő 

közömbös arott. 

Gyakorlás: A feladatlapos gyakorlásnál elmarad az érté-

kelés. 

K. K. többször megkérdezi "Jó igy 6vónéni? S' Igy is lehet, 

hát?" - a válasz. 	A. és G. I. a  társaktól  kér véle- 

ményt. Az óvónő értékelés nélkül Jeszeszedi a lapokat. 

A gyerekek csendben állnak fel és indulnak a mosdóba. 

"Vala .i jöjjön vissza teriteni!" - szól az óvónő. "in 

j öhete':?" kérdezi D. T..,:. - "Jöhetsz." "1 is?" szólal meg 

T. J. "Te is." Az óvónő magukra hagyja a naposokat. Nyu-

godtan, szépen teritenek, ahogyan azt előző napokon cei- 

náltá.k. 

Imgvá1,tozott óvónői magatartás értéseléae  

' utóvizsgálat legfontosabb funkciójának azt tekintet-

teik, hogy a tartósan dicsérő-buzditó óvónő magatartást 

/a kísérletet mmiplőző időszakban is ez volt jellemző/ 

felidltd kftant a magatartás hatra a vizsgált gyer-

mekek hogyan reagálnak. Várható volt, hogy nem kell szá- 
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mitanunk jelentős változásokkal a gyermeki tevaerységek 

erettiónyoseógét illetően sem, ős a gyermeki zelhaókat 
illetően MI6 114411apithattuk, hogy a buzditó-dicsórő 

magatartás hiebildett kialakult légkör, a gyermekek maga-

tartása, terftlieridelk szintje kisebb változtatások ha-

tására nem károsodik. 

Megkérdőjeleetó, hogy nem lett volna-e szerenoaüebb 

a biráló-szidó magatartás a buzditó-dicsérő után. lgyór-

telmiien a^t a megoldást láttuk helyesnek. Hisz a kiaér-

letben résztvevő 3yer mokeket szinte ?övétel nél?.;ül kie-

gyeneul.yozatlan érzelmi élet jellemez. közömbösség is 

elegendő negativ hatást gyakorolt a gátlásos ós félénk 

gyerme':o' _-re. /G. J. és R.  A./  

játékban szinte alig volt észlelhető a megváltozott 

hatás. A gyermekek az előző napok pozitiv élményeivel eivel 

élve megfelelő szinten játszottak. Jellemző volt az e-

gytittjátszás a  csoportra, kivételt az a  gyermek  - R. A.  - 

képezett, aki a játékban mindig óvónői egyiittmüködóst, 

irányvitást igéizyel. Várható volt, hogy  az  előző napokban 

irányitó szerepet betöltött gyermek ez eoetben kissé erő-

teljesebben irá.t - D. U. 

A foglalkozáson a csoport megoszlott a három aktívabb 

kislány egész foglalkozáson szerepelt, az óvónői ártő- 

kelést igénylő gyermekek passzivvá váltak. Az  alkalma- 
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zott módszerek - bár "színtelen" volt alkalmazósuk  - 
lekötötték a gyermekek figyelmét, tehát különösebb 6vó-
női irányitás, őrtékelés nélktzl is betöltöttek szerepii-
ket, segitették az ismeretek elsmjátitását. 

A közömbücaég a gyakorlás-ellenőrzés fázisiban hátrál-

tatta leginkább a helyes rögzitést. A gyermekek várako-

zása itt válik legazembetttnóbben ':ielégitetlenné. A jó 

egyUttmitködás hatására szinte teljesen azonos megoldá-

sok születtek, azonos hibákkal. 

A munkában sem tapasztaltunk jelentősebb változást. Mi-

vel az óvónő lehetőséget adott a munkavállalásra, igy a 

várakozásunknak megfelelően a legügyesebb gyere?:ek a 

legkisebb hiányosság nálkiil oldották meg feladatukat. 

Megalapozott véleményként fogebetzhattuk meg tehát, hogy 

a ktivetkezetesen értékelő map tartás hatására ra a gyerme-

kek a csoportban "jól olajozott szerkezetként" mlködnek, 

tevékenykednek.  Az  óvónői irányitie, értékelés hiánya 

átmeneti megtorpanást jelenthet Cm]c,  még a legór éke- 

n rebb gyermeke' esetében is. 

Azt is megrí1i  a,pithattuk, hogy esetenként - óvónőktől 

és gyermekcsoporttól függően megjelenhetnek közc3mböe je- 

gyek a buzditó-dicsérő magatartást megvf.lósitó óvónő i- 

rényitó tevékenységében. 



III. AZ ÖVŐINOILOMIKIINIMIIIIWZAIE VIZSGÁLATA  

Vizsgálódásur.k elsó fejezet+ibft iegyzökönyvek, sora bi.  

zonyitotta, hogy agyermeki tevékenységek: - játék,  ~w 

ka, tanulás - eredményességére megl3atárrozóan hat u peclw+•  

gógus értékelő magatartása. :'. tevékenységek ei•edm6nyQi  

mellett a ggetmiliEi reakciók elemzése segitett a kedvező  

neveldi magatartde körvonalazásában  ben?:iin':et. 

Az ideális peeagógus-személyiség problémája a képzés szem-

pontjából is felvetődik.  Az  egyik legvitatottabb kérdés  

az, hogy hogyan ismerhetők fel felvételi vizsggik alkalmá-

val azok a tulajdonságok, Mlyek a pedagógiai rdterlttt-

ség mutat61 1avtnek. Líásik fontos kérdés, hogy a képzés  

folyamatában hogyan al a:ithatók, formálhatók: ezel: a ked-

vező tulajdonságok.  

Vizsgálatunk a második kérdésre irányul. 	ugyanis, hogy  

hogyan jelezd meg a hallgatók óvodai tevékenységében  

az értékelő cettartás, s mily tényezők befolyásolják  

annak pozitiv iribru fejlesztédt.  

Megfigyeléseinket három hallgatói csoportban végeztilk  

/3 x 10 hallgató tevékenységét jegyzőkönyvezni], értékel-

tük/. Értékelő megz yilvánulásaik alapján megpróbáltuk: be-

sorolni őket a várom alaptípusba /buzditó-diosérő, biráló-

szidó ós közömbös/. Az egyes hallgatók besorolása után a  
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tiz fua csoportot is ártókeltük - 6ltókelósi hányadost 

6Zá'1itOttu . 

Vógú1, a vélemózyytin.k szerint legfontosabb tényező vizs- 

gdlatát v6F;eztük el - a gyakorlati k6pzósben a hallgatók 

óvodai tev6kenye6g6t irányitó mentor óvónÚk órtókelő ma- 

gatartdsgt. Az bvónőlc órtókelési hó.nyadosa, fEl.tételezé- 

eein's szerint megkUzelitőleg azonos a hallgatói csoportó- 

val. Teraészetesen fontos tóryezőkónt kezeltük a hallgatók 

egyéniségét, a pedagógiai-pszicholóc3.ai ismeretek a1sa1cí- 

tisátának szintjét is. 
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Jegyzőkönyvek 	iglipzéstik  

I. sz. csoport  

1. sz. ballicató 4114101vá.nulásai:  

A ltitékVa  

'.z áv+ánő Mböző ját'et javasol a  gyermek wk 

/fodrászos, markoló, vi'bol!/. A gyerekek kivú1aleztják 

i it szeretnének játszani. /"Rendezzün}_ be virágboltot."/ 

- A témaválasztást az előző  napon tett i moretszer ző scítn 

indokolja, ellátogattunk a virágboltba. /3. D./ 

.fiz óvónő eszközöket ad a gyerekeknek. A gyerekek egyes 

/3. n./ között felosztják a szerepeket. "1n itt fogok lak-

ni, te perlit virágbolton leszel." Tovább fejlesztik a já-

téktómét: ".ln kertész leszek és majd szólIitom a virágokat 

a boltba." Bevonja a játékba a nézelődő gyerekeket. "Gyere 

segits építeni." A dömperrel hozzál mé' kockát." /fi.  D./  

átletet ad: "Diezitsti.k fel a babaszobát a vásárolt virágok-

kal." 

7onfliktue helyzetben megnyugtató hegoldást javasol, ame-

lyet mindkét grerme1: elfogad: "Palika kiegyeneeit jUk a 

keritést ós akkor el fog férni az a kocka is, amit Peti 

.' .ozott." /B. D./ 

A  $pecek álvezik a ját©kot s "HU, de jó illata van, én 

ezt fin." >' játékot: elrakását a gyerekek ezivesen vég-

zik s 406,6néni ne sop it sen, gyere Annamart majd mi elvi sz-

emük a polcot." 
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"Ne rendetlenkedj István, tedd el te is amivel játszottál  I "  

/B. sz./  

:,rté7 e1és s  

A gyerekek nyugodtan játszottak, kevés konfliktus helyzet  

alakult ki. .szinte az egész csoport eggtitt játszott. A  

spontán, illetve az óvónő által szerzett i,a+eteiket jól  

alkalmazták. : gymáshoz való viszonyukat a t412J• segértás,  

és összhang jellemezte.  

Az ávónő:  A buzditó-dicsérő tipusba sorolható be.  

gzemélyisftie : eil Batározott, de kedves, j61 irányit  

/szinte ászrevátleniil/, közvetlen ötletgazdag, a konflitr-

tus helyzeteket megoldja, buzdít, diosér, vidám, ellerőr-

i,i és értékeli a faladatokat.  

~  m'mk~ben  /T'aposi munka/ s  

Minden gyermek mchaWrozott feladatot végez; /Az asztal  

megteritése. / A  gyct*k önállóan végzik, az  ávónő órtó-

keli munkájukat - "Jól van Peti.ko, nagyon szépen megte-

ritettél, és milyen  gyorsan."  /B. 1,./  

A többieket is serényebb munkára buzditja: "Igyekezz, te  

is Istvánka, látom te is szépen teritez." "Gyurika te is  

nem sokára kész leszel." /B.  D./  

Eredményt feltételező: "Gyurika te is biztos össze tudod  

hajtani a teritőt, várj segítek egy  kicsit."  _ /B. L4/  
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irtókel - "Látod milyen flgyes vagy, nagyon szépen Us©ze-

hajtottad. Igyekezzetek gyorsabbant" /B. az./ 

Lrtékq,l.dss  A gyerekek iirtinmel végezték  a naposi munkát. 
Minden  Gyerek tol jesitette feladatát. Egészséges verAeny- 

szelles  alakult ki. 

octfitá&) ;  

Az ismaretközlós fázisában is meghatározóak a pedagógus 

megawilvánulósais Fontos - jó motiváció, amely az egész 

foglalkozást v+6gig kíséri. Pl.:  A télapó vers bemutatása-

kor - érzelmileg közeliti meg az óvónő a gyermekeket. 

pa,pirbál készitett télapó és szán behuzása az ünnepi hangu-

latot idézi fol. . tipus a gyakorlási és ellenőrzési sza-

kaszban jut érvényre::szközökkel segíti az érdeklődés 

fokozását. "Gyere Lacika, mondd el velem te biztos nagyon 

szépen tudod, adok neked is egy gyuszübábot. "  B. D./  

Előre rutatő az crté1eléses Nagyon U lesen mondtad, leg-

közelebb biztos bátrabban, hangosabban fogod mondani. 

Értékeléo s  A gyerekek a foglalkozáson mindvégig ott  me  

radtak. A versgyakorlást brömeel végezték, bátran vállal-

koztak a vers elmondására. Minden  gyermek elmondta. Nyu-

godtat: voltak, átélték a télapó ünnepség hangulatát. A nap 

folyamán est kérdeztek ős beszélgettek  a  közeledő  ünnep-

ről, télapót rajzoltak, közben a verset mondogatták. 
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Db: 	8 

B í4ú i 	2 

A diosérő-buzdító magnyilvánulások a 

jellemzőek. 

Játékban:  

Ismerteti a játákt4 Mikat a  gyermekeknek: " , a rfarrizst 

és szervizt foguk építeni, a lányok a babascobában kg.  

szitik az ebédet a munkásoknak." 

Beinclit ja a játékot, kivtilről irányit: "A dömperekkel 

hozzátok a kookákat." /K./ "'Hove épited azt a fialat, 

ugy /B. 	nem lesz j6." /"Hozzál még kockát!" 

eveeet diosér: "ra  végre, kész vagytok." " Jó " . W6 Eyes 

vagy István." /B.  n./ Kiosztja a szerepeket: ""yere Peti 

adok szerszámo'rat, te leszel a szerelő." "Gyurika te pe-

dig benzinkutas leszel." - "Jó?""Rudi rajd irányítja a 

forgalmat." /B. D./  

Konfliktus helyzetekben töb'njire s^id; "Hír megint el-

vetted tőle, azonnal add vissza." ""'e nem tudsz rendesen 

játszani, akkor ülj le. Tézd meg a többiek railyen ügyesen 

ját szavak. " /B.  D./  

A játok helyrerakásánál nál kiosztja a feladatokat és ellen-

őrzi azok végrehatását. "A dömperekkel hordjátok a helyó-

re a kockát." "Zsuzsika tedd a helyére, amivel játszottál." 
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"Vedd csak fel a földről ezt a papirt, és dobd /I3. sz./ 

a szemetesbe." "Gyuri te mit csinálsz, fogd  a ceruza-

tartót és vidd a helyére." "Miért nem tetted el, amivel 

/B. sz./ játszottál." ":eveset dicsár értékelésében: 

"Az ügyes /B. 3./, aki már a helyén ül." "Haladjatok  

mar."  /B. sz./ 

lxtékelós;  A csoport csendes, elvógvik a feladatokat, de 

nem szivesen csinálják. Gyakran alakul ki  konfliktus a 

gyermekek között. Csak addig játszanak igazán együtt a 

rerekek, mig az óvónő irányitja a játékot. Rövid ideig 

játszanak. ötleteikkel nem fejlesztik tovább játéktémát. 

Gyakran a konfliktus oka, hogy más szerepet szeretne 

vállalni a  gyerek.  

z óvónős  Biráló-szidó tipusba sorolható 

Szemalris&Jo vo4:  Határozott, parancsolgató, utasitó, 

hangosan beszél a gyerekekhez, keveset dicsér, inkább  

elmarasztal. Gyakran szid. Nem kedves, nem kapcsolódik 

be a játékba. 

L u tikban;  /naposi 

A gyerekek önállóan idapik a feladatokat a kialakult szo-

kásrendszerne'k megfelelően. Az óvónő szigoruan figyeli a 

munkát, néha 1-2 szavas megjegyzést tesz: "Hogy áll az a 

teritő?" "Igyekezzetek!" "Szalvétát is tegyél." "Ez az 

asztal nem szépen van  megteritve. /B. sz./ 
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:eveset dicsér: "Peti Ugyes, mert már  kész." /B. D./ -

"Gyurika, te miért nom haladsz?" "Jó." /B. D./ 

irtékelés:  A gyereke_: szépen megteritenek, de nem végzik 

szívesen a munkát. 

Az oktatásban;  

Az ismeretszerzés fázisában keveset dicsér, a rendetlen-

kedőket megszidja: "Nem tudsz te nyugodtan iilni. " "Ha  a 

kislányok szépen tutinak  Uni t  akkor te  is."  /B. sz./ 

Gyerekek sokat mocorognak, de csendeses. Az óvónő nehezen 

tud kialakítani tartalmas beszélgetést. Nem  szívesen vála-

szolnak kérdéseire, mivel néhány társuk egyéni élményeit 

nem hallgatta végig, illetve egyáltalán nem. Mem erről 

beszéltünk." "Jó, majd foglalkozás után elmeséled." /B. sz./ 

1. gyakorlási és ellenőrzési fázisban: A  feladatot ponto- 

san meghatározza. A helytelen megoldásokat birálja: "ez 

nem jó, gondolkozzál csak."  "látod, nem figyeltél." Telis-

kor figyelj oda jobban, most elmondom mégegyszer a felada-

tot."  

Előfordul, hogy irónikue megjegyzést tesz: "Nagyon ide fi-

gyelhettél kicsim." "Ezt mind te csináltad??1" 

*tékeés;  A jóképességíi gyerekek helyesen oldják meg a 

feladatot. Azoknak, akiknek nem sikerült először megolda-

ni, az óvónő elmarasztalása után sem. Néhányan köztiluk 
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nem is próbálkoznak tovább. Van, aki megpróbálja lemásol-

ni a másikét.  

Bsz: 	10 	A biráló-szidó megnyilvánuláso' ,: a legjel-  

Db s 	5 	lamzőbbek !  

Ks 	1  

2. sz. hallRató megmllnínulásai;  

.fiz óvónő kiilánbözó tárnákat javasol a gyermekeknek. "Le-

het ,játszani, halászatot, a babaszobában lehet főzni,  

lehet fodrászosat jászani. " A játéktárnákat beindítja,  

de nem ad ötletet a játék tovább fejlesztiséhez. "]pit- 

setek halastavat először, utána lehet horgászni." /I3.  sz. -
~~./ "Ne csapkodj a horgászbottal." "Öntsd vissza a halat."  

/B. sz./ "Istvánka ügyes,t visszaöntdtte." /B. D./  

Nem értál:eli a gyermekeket.  G ran alakulnak ki konflik-

tusok: "Ne veszedkedjetek, Ilegritek le a horgászbotot." -

elmegy 6s /./ mogoldie a'1? , marad a kit gyermek prob-

lémája.  

Gyerekek őrsállóan fejlesztik tovább a játéktimát s "Az 6n  

apukám szokott horgászni ős meg is tudja pucolni a ha-

lat." "Tud gyászlevet főzni erőset." - Az óvónő nem ja-

vasolja a  Midst,  nem kapcsolódik be a beszőlgetésbe,  

így a gyermekek nem folytatják a beszélgetést sem, raj- 
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zolri :ienne'r, majd nézelődnek a csoportszobábcn. /::. / 

Értékelés:  Az  óvónő keveset beszél a gyerekekhez, gyakran 

csak szemlélődőként van a csoportban. Nem értékeli a gyer-

mekeket, nem dicsér, illetve keveset. A konfliktus helyze-

teket nem oldja meg. A gyermekcsoport ezért nem játszik o-

gytitt. 2setleg 2-3 gyerek  verődik össze. igy játéktémát 

rövid ideig játszanak. Nem alakul ?:i tartalmas játék. A 

gyakori viták miatt, más-ní s gyermek játszik egyűt t . Nehe-

zen tudja fegyelmezni a gyerekeket. 

z óvónős  A közömbös típusba sorolható. 

;zep iL isé .ie vei:  határozatlan a döntésekben, nem irá-

nyit, kicsit flegmatikus, nemtörődöm, általában isi  k,, néha 

felemeli hangját, keveset dicsér, bizonyos esetekben  in-

kább elmarasztal. 

Tito 1cábani,  j5aposi munka/ 

A gyerilkok bnalóan végzik a feladatot. Lassan haladnak, 

boszélsitnek, szaladgálnak. Az ávónő néha rájuk szól. 

"Igyekezzetek."  "Tegyél szalvétát is."  "Lie rendetlenked-

jetek." /B. sz./ A munkát nemértékeli: "Kész vagytok?" 

"Szóljatok, hogy jöhetnek a többiek tizóraizni." "Kináld 

meg a  kenyeret."  /{. / 

Értékelés:  A gyereke'_ nem végzik szívesen a munkát, il-

letve nem forditanak gondot az esztétikus, szép teritésre. 
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Az 9ktatásbqq:  

A feladatlapok kiosztása után elmondja a feladatot. Az  

asztalok mellől figyeli a gyerekek munkáját. A gyerekek  

nem értettél; meg a feladatot, ezért elmondja négeg ezer.  

Néhányan munkához látnak: "Csináld te is Peti, nézd Ist-

vánkor mer elkezdte." /B.  D./  Keveset javit hibát, esetleg  

néhány szóban: "2z jó." "Nek jó, gondolkozzál. rág." "Mi-

ért huztad {t?" /B. sz./ "Nézd meg Ildikó hper  Sálta,  
ő Igyes." /B. D./ - Nem differenciál sem a feladatadásban,  

sem az értókelésben. Peti miért nem csinálod, Palika már  

kész is van." /K./  

rtékelóc:  A gyerekek nem dolgoznak a feladaton. Nem gon-

dolkoznak, akik nem értették meg a feladatot, mert nem kap-

tak segítséget. Beszélgetnek, hangos a csoport. Zavarják  

egymást is a feladat megoldásában. Néhányan kiezinezik a  

feladatlapot.  

Bd: 	3 	Mecnyilvánulásai között leginkább a közömbös- 

Bsz: 4 	sóg tükröződik.  
7  

7. ez. ha.l.~a.tó Rem3,rilvánulása:i.  

Jjitékparl:  

A  játéktéma kezdeményezését kópalakok ragasztása előzte  

meg. "Gyerekek szeretnétek postás játékot játszani? 0  

"Pendezziink be egy postahivatalt." "_ akarok postás lennit"  
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e 

"Jó, vágjatok, piés ezt legyük ide. "Persze nita te is 

lehetsz postás. Ne nyafogj." /t. sz./ "Te majd árulod 

a képeslapokat jó? Annamari pedig a csomagokat veszi sít." 

beindítja a játékot, a konfliktus helyzetet megoldja, de 

nem buzdit. A  játék során dicsőr: "Iagyron Uí yes ez a pegs  

tás, uiár mindenkinek szóthordta a leveleket. "_;gyes 11117 

Petike." "Voltál már postán és vásároltál valamit?“ nom 

bélyeget és rátettaik a borítókra." /B. D./ Felhasználja a 

gyermori spontán szerzett tapasztalatait. 

Az  épitlyozést is iramit ja, néha szid: "Ne  dobáld Petike, 

/B. D./ mert elromlik, mondom már, hogy ne dobáld." A he-

lyes mWg 'st dicséri: "Jól van, nagyon szép lett ez 

a garázs, itt nerc fognak megázni az autó'.. " /B. D./  

"Nagyon a tes ez a szerelő bácsi." "Y. a igi autót kell még 

megjavitani - nem fáradtál még el?" /B. D./  

Vannak  a  csoportban céltalanul szemlélődő gyereke:. Az 

óvónő is csal, nézi a játékot és nem szól a gyerekekhez. 

Értékelés:  A csoport elég hangosan játszott. Több játék-

ténznál játszottak a gyerekek. Volt néhány gyerek, aki 

hol ez evvik e  hol sa m4,141, +AmE  ba  pccclódo t t be , a Wo-

biek azonban megmaradtak a kezdeti témánál. Aránylag so-

kan játszottak asztali játékkal. A konfliktus helyzet 

kevés volt, az óvónő megoldotta őket. 
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ázemél;ri é Iegeis  határozatlan, kicsit lassu, nem tud  

kontaktust teremteni mindem esetben a gyerekekkel "nincs  

állandóan köztt k. " "edves, de talan inkább kedveskedő.  

11:un Iában ;  /naposi munka/  

Nem minden gyerek tmmkáját értékeli, nem buzdít.Ellenőr-

zi a feladat elvégzését, dicsér: "Úgyes vagy Gyurika, szé-

pen megteritettél." "Petike fala is nagyon szép." /D. D./  

gaiskor: "Iparkodjatok." /B. az./ "A szalvétát ne felejtsd  

el." "n  ilyen lett e? a szőnyeg? - Taron ceruzás." /B.  sz./  

..gt6ke3411  s  naposi munkát nem  egyformán végzik. Aki dioeé-

retet kapott, lelkesebben, a többiek nem haladnak., nem  

ügyelnek a szép, esztétikus teritésre.  

Az  Qk atá sban :  

Irodalatfoglalkozáson, ahol a gyerekek figyeltek, végig  

dicsi %, o 'fitt ős szinte a gyerekekkel: ":zépen mond-

tad." "Jól van  - Ugyes vagy." "Szépen mozgattad a bábot."  

1indenL-i nagyon iigyes volt. /b.  J.J.i  

I.s helyzetben, amikor a gyerekek elevenek:  

Sokat birill 	durakca -a.,tok " ..U__ 	.  ... 	v....~ ... V VA • 	V,~,y c~d, atlogt mon- 

dom."  /B. B/ "ne dobáld."  

Szid: ne hal 	"Add ide azt a babazsákot megmondtam,  

hogy  fonyologett 	dobálod." /B. sz. / "Gyurikám nem fogsz  

játszani." /B. sz./  



-137-  

Do dicsér is: Réka nagyon Ugyes, mert ugy csinálja, ahogy  

moladoii, :szabó roti Ugyc3, szépen csinálod. /B. D./ Nézzé-

tek Gyurika milyen tigyes. /B. D./  4z az tigyes, akinek e-

gyenes a 1 ta. /13. D./  

Értót elél:  A gyerekcsoport első esetben együtt mrLrad, nem  

alakulmak ki konfliktusok. Vidáman gyakorolják a verset,  

csendesek, rendesek. evezik a foglalkozást.  

A második esetben: Hangosak, sok a konfliktus, nem  vég-

zik rendeaeuu a gyakorlatokat, utánozzák wads  helytelen  

cselekedeteit. Az óvónő nem sorolható teljese egyik ti-

pusba sem. ágyelőre a csoportvezető óvónő vezetési sti-

lusa hat rá, ezórt dicsár. Ugy érzem később a közömbös ás  

a biráló-szidó típus lesz rá jellemző.  

Bsz: 	7 

"K : 	 1  

T11@ 2Y  j.~ Ví~Iltll. 1f,124  :  

J ts_'+kh~ 

Az óvónő kUlönböző játéktdmákat javasol a gyermekeknaek.  

A gyerekek választják ki mit szeretnének játszani. Esz-

közöket ad, bekapcsolódik az épitkezésbe. 73dvesen, mo- 

solyogva helyesli egyik kisfiu ápitósét. "Jól van Dandiká,  

nagyon szép lesz ez az utca." /B.  D./  A gyermekek ötletét  

figyeli.  
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- Egyben ötletet ad maga az óvónő is. /B. D./ _t gyerekek  

ess között felosztják a szerepeket: "Én rendőr leszek."  

"Én is szeretnék rendőr lenni óvónéni" - "Jó, te majd a  

hidnál irúnyitod a forgalmat." - Az óvónő elősegiti /B. D./  

hogy minden gyermek aL.t a szerepkört vágezze, amit szive-

sen csinál, igy mellőzi a konfliktur helyzet kialakulást.  

"Kérek jegyet, az arborétumba szeretnék utazni." - Az óvónő  

bekapcsolódik a játékba, példát rntnt a gyerekeknek.  

A  Játék elrakását együtt végzi a csoport. Az óvönö felhív-

ja a figyelia et, hogy "mindenki tegye a helyére azt a já-

tókot, aoifel j«tz ^ott. " "J61 van Ildikó, nézzétek milyen  

Ugyes, már mindent eltett a helyére." /B. D./ Peti te is  

tedd gyoruan a helyére." - Iiemeli a helyes példát, buz-

dít. /B. D./  

Lrtékel401:  Nyugodtan, csendesen játszottak a gyerekek.  

Nem volt komolyabb konfliktus helyzet. A csoport fele  

részt vett ebben a játéktémában ás végig együtt marad-

tak. A többiek raáe tóméval kötötték le magukat. Nem volt  

unatkozó, csak megfigyelő gyermek.  

Az óvónő:  A hu%ditó -.ii r.e1S..i:  tipusba sorolható be.  

:~zetl~vieéievrli  Határozott, kedves, megköveteli a fel-

adata végrehajtdeát, de azt minden esetben értékeli di-

csérettel, buzditászal. Jól íréi it, - a konfliktus hely-

zetekben megnyugtató  regoldást javasol.  
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L /naposi munka/  

st m gyermek meghatározott feladatot végez, a ezokás- 

seadazernek megfelelően. Az 6v6n6 értékeli munkájukat, ha  

11 buzdit: "Milyei: gyorsan megteritettél, ügyes vagy."  

nerikezz te is Ildikó, látom te is szőpen teríted Biz  

asztalt." /B. ]),f--  - 

"Vá.rjél, segítek neked, nehéz ezt a nagy  terctót szóthaj-

tani. - Most már bistos sikerülni fog."  /B.  D./  "tJgyes  

vagy!" - : odménjt feltótelező, dicsóró megnyilvánulás.  

/B. J./  

.: rtókelós:  A  gyermekek örömmel végeztók a naposi munkát.  

Szinte versenyeztek, hogy ki tud szebben me,briteni ős  

ki  lesz kész leghamarabb.  

Az9okteitásban :  

Az iemeretkUzlés f'td/éban is meghatározóak a po ,7agógus  

megnyilvánulásai. Algatja a gyereke: kérdőseit ós  

igyekszik kielégitó idlaszt adni. A típus legezembetUnóbb  

a gyakorlás ős ellen&rzó a fázisban: "Az az ügyes, aki  

ceipőr
~~

e teszi a !rez6t." "Annamari nagyon Noes '-is tör-

pe n !7, D,/ - Csoportot ős ogye.m V {mer 	d.l ukg , di- 

csérete előremutató. "Ilduska nagyon Ugyes, Bandika te is  

biztos meg  toilet csinálni." /j3. L./ "Annamari nyutsd ki a  

térded, most air Lyon ügyes vagy."  "Jól van kisfiam."  

/B.  D./  



- 140 - 

Értókelósa  Az  előre mutató értékelés ösztönzi a gyereke-

ket a  feladat minél pontosabb végrehajtására. Lelkesiti 

a  gyermekeket, gátolja, hogy  a gyakorlatok  elvégzése ,.it-

láebe UtktSzzék. Pia f61, hogy leesik a padról. 

Db: 	10 	A lángeges megnyilvánulásai egyőrtelmüen 

Reza 	- 	dicsér$-buzditó 

K: 	- 

Az I. ez cs »ort 	tó 	á1t 	os ellenizése 

Megfigyelőseink alapján megállapíthattuk, hogy a csoport-

re. a buzdit6-dicsérő típus a jellemző. Termdszetesen ez 

sem tiszta csoport, nem is lehet jellemző mindenkire, 

minden bal.lgatdra, hiszen ezemélyisődlk riás és más. I{ 

található a  csoportban kifejezetten birálá-szidó tipusba 

sorolható hallgató ós kdzambbs, de az átmeneti, egyi1 tí-

pusba sem sorolható is van. 

A indezek alapján a hallgatók ős a gyermekek kapcsolata nar-

nónikus, jó. A csoportra jellemző az ötletgazdagság, vi-

dámság, dart!.  A legtöbb hallgató lcönnyeal te emt kontaktust 

a gyermekekkel, helyesen irányít, a konfliktus helyzeteket 

igyekszik megoldani. 

_:llenőrző, értókelő munkájukban  a dicséret, a buzc*itzse 

dominál. 
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51 sz. hallilpttó megaxvi1váuu1ása% 	1I. csoport  

A  hallgató nem természetes hangon beszól a gyerekekkel. 

Dangja, kedveskedő,modora erőltetett. 

J tákjbt i:  

"Gyerekek mindenki játszhat azzal, amivel szeretne." /}3. D./ 
A  téma kiválasztását a hallgató a  gyerekekre  bízza. 

"Gyertek 6pitstink utat, hogy a dömperek tudjanak közle-

kedni." _ özöttí k mozog, egy darabig eegit, majd elmegy 

Gyermekcsoporthoz. 

,gyerekeket csak nóha dicső: i, ilyenkor is osak egy-egy 

gyereket. "Szépet ópitettól!" /B. D./ 

"Ugyesei felöltöztetted a babát." /B. D./ 

1. gyexreck Izórik is a dicsórotet a hallgatótól. 

"gin nem épitettem szópet?" 

"Engem is dicsérj mim!"  /1:./ 
A  hallgató mosolyogva  jár a gyerekek között, de néha el 

is marasztalja őket. 

"A dömperek nem itt közlekednek, menjetek vissza a  kiépi-

tett utra!" /fl. sz./ 
yt vi4vLa, ha  iedütöttedi" /13. sz./  

konfliktus helyzeteket nem oldja meg határozottan. 

- Az egyik gyereá: elvette a másiktól a dömpert, hogy 

most már 8 is játszon vele. A m6.sik gyerek sir. 

` vón8 - "Add vissza neki a &import ! " /B. sz./ 
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Lrt4k41é s :  

A hallgató irrekszit{ minden gyereket bevonni a játékba.  
A játéktémákat i ónyit ja, ctleteket ad.  

st hallgató egy  darebic egyiitt él a csoporttal, utána hagy-

ja a ceopo?'tot teljesen önállóan játszani. T23z konfliktus-

hoz vezet, amelyet a hallgató nem tud megoldani. A tevé-

kenycégek Borán  van,  hogy elmarasztalja a gyerekeket.  

Munkában:  
"r.ien je tek ki a mosdóba, mindenki mosson ezet ! " /B. sz./  

"Ne legyen vizes a ruhád ujjat "  /":. sz. /  
Nem dicedri a gyez keklt e  ea k ba azt a {ye2e::e s zárié.  

"Ugye sen mostam Meg a knsese s  

"Nem lett vizes a ruháel ujjat" /IL/  

I rtákeláe t  

A hallgató nem d: csér, csak ha a gyerek kóri.  

Utasitásszertien adja ki a feladatokat.  

~ 	3 

A  foglalkozások alatt a hallgató kedves, mosolygós.  

A  kérdéseit ugy teszi fel. hogy a rvarekek ArAp?-1áláek  

legyenek.  

9 it gondoltok, mit hoztam ebben a zsákban?"  

A gyerekek egy-ej válaszát megdicséri.  

" igyesea saIoltál t " !B. D. /  

"Nagyon Ugresen és szépen oldottad meg a feladatot. "/B.  D./ 
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A helytelen válaszokat elmarasztalja: 

9k skor jobban figyelj, hogy mit kérdeztem!' /B. sz./ 

tékeló s :  

A  hallgató próbál kedves lenni, dicséri is a jó válaszo-

lhat, a helyes feladatmegoldást. A rossz választ elmarasz- 
talja. 

I3d: 5 

Beza 6 

2 

g,ejzvilyánulás  

Játékban  

A hallató biztosítja a gyerekeknek az  önkéntes témavá-

le táet. "Mindenki azzal játszhat, amivel a  legjobban  

szeretne."  /B.  D./  

Ha  nem alakul ki az a játéktéma, amit a hallgató szeret-

ne, alőveszi az eszközöket és megkérdezi: 

"Lem  akar  valaki fodrászosat játszani?" /I3.  oz./  

A jelentkezők közül ki vá i a„z  Y ja, ljo j/ ki vaa kik játsza-

nak először azzal a játókkal. 

"Most Pisti és Kati lesz a fodrász, a többiek a vendégek." 

/I3. sz./ 

A hallgató minden játékhit irányit, ötleteket aci. Be- 

széde hangos, ezért a 87411ftekesoport is beapoun az át- 
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lagosnál. "Ne oda  (Spited a garéizst, mert utban van!" 

/B. s$./ "É`pit sd má shová ! " "Látod tigt'ec vagy to!"  /B .  P.  / 

ovpitsd fel ha leromboltad!" /B. sz./  

A  gyerekek nem játszottak elmélyült játékot, voltak tét- 

lenül nézelődő gyere - c3k, akik  nem 'mpcsolódtak be a já-

tékba. /1gy játe~ktémén belUl eg,ptitt nom  játszott sok gye- 

rek. Sokan a konstrukciós játékot választottA!c. 

i:xtékelé s :  

A hallgató egy határozott, katonás típus, amit  a játék 

i 4nyitás alatt próbál leplezni, de takint©téből sugArzik 

az esetleges nem tetszős a 83rerek iránt. ista dicsőr, a bor 

sem érződik hangjából a kedvesség. A játéktómákat tul irá-

nyitja. 

Munkában:  

A munk$t határozottan irányitja. 1. feladatokat intézi e-

gyes gyerekekhez is, és a csoporthoz is. 

"?mindenki megy a mosdóba és kezet mos."  /B. sz./ 

"Iparkodja, mir mt 	kész van  cm% rád várunk ! " /B. sz./ 

A  helyes teidkemy4104 is dicséri: 

"Ügyresen hoztad ki a t4 4-m,A. t ! " 3.  n. / 

"Nem öntötted Ici a vizet, Ugyes vagy!" /B. D./ 

Az önkisrolgAláeadl t 
"hiuzd fel egyedül ! " "Próbálkozzál ! " /B. sz • / 

"Szépen vetted Tel a  kabátoűat ! " /B.  D. / 
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Értékelés:  

A  munka tevékenység során a hallgató inkább az utasitó 

formát használja. Néha dicséri is a gyerekek tevékeny-

ségét. A feladatok kiosztásánál ©s számonkérésekor hatá-

rozott. 

0ktatá bt :  

A hallgató a foglalkozások alatt kedves a  gyerekekhez. 

A helyes válaszokat dicséri, örömmel hallgatja az egyé-

ni élményeket. 

"Okosal-A teszed, igy nem félsz a doktorbácsitóll" /B. D./ 

"Nézzétek milyen szépen ült Kati, hogy őt válasszam a kö-

vetkezőnek, aki válaszolt" 

"Próbáld még velem mondani a verset, igy biztosan fogod 

tudni!" /B. D./ 

Lytékelós:  

A hallgató a foglalkozásokon nagyon kedves, sokat dicsér. 

Buzdit ja a gyerekeket a helyes válaszad'ra. 

A foglalkozás élményszent, leköti  a gyerekek figyelmét. 

Bd: 

Bsz s 7 

10. :z 

Játékban: 

A hallgató hangja nem természetes, nagyon  patetikus. 
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"Gyertek, épit akink egy  nagy  repiilóteret ! " /D.  D./  

"nagyon ügyesek vagytok, szép lett az épitmény!" /B. D./ 

Minden  játszócsoporthoz odamegy és irányítja. 

A kis szzakáesoi: mit főztek, hü de find!" /B. sz./ 

"Lábasba szoktunk főzni, te is abba főzzél!" /B.  D.  

Néha c roak kivUlről izgiit, nem kapcsolódik be  a  játékba. 

"Mi  történt itt a bölcsődében, mi ez a rendetlenség!" /B. sz./ 

"Csináljatok rendet és utána játszatok tovább!" /B. sz./ 

Ha  bekapcsolódik a játékba, kedveskedő, nem természetes. 

"Az én babám is éhes, de Ágika szépen megterített, hozom 

ebédelni!" 

"Gyönyörűen öltöztetted fel a babát." /B. D./ 

! onstrukciós játéknál: 

"óvónéni szépet csin6iltam?" 

"Lu. ez"? - "Cisgyik." 

"Ja, akkor gyönyörű!" /B.  sz./ 

latékelés:  

A hallgató sokszor együtt játszik a gyerekekkel, bekap-

csolódik a játóktémákba. iéL*or csuk irányit ja, de 

ról nézi a játéktómák alakulását. Mosolygós a gyerekek 

között. 	a  u a6 t7K   31t3itt u69 alakul, ahogy ő elképzeli, 

más irányba tereli a játékot. A konfliktusokat néha hatá-

rozottan megoldja, máskor a gyerekeknek hagyja a döntést. 

Munkában:  

A munkában a feladatokat kedveskedőn, mindig mosolyogva 
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adja ki. "Nagyon Ügyesen fogtad a bögrédet, nem öntötted 

ki a vizet!" /B.  D./  

"Te is hozz 4, Mgr!"  /B.  ez./ 11104 a mondóba!" /13. sz./ 

"Igyekezz, Igyekezz!" "Tátod tudsz te Ügyes is lenni!" 

/3. sz./ Nagyon ügyesen mostad meg a kezedet!" /B.  D./  

ÉT.tékelé s:  

A hallgató dicsér is és el is varasztal. 

A  feladatokat mindig értékeli valamilyen formában. 

Oktatós:  

A foglalkozásokon a kapott válaszokat ritkábban dicséri. 

Inkább csak meghallgatja Őket. A  válaszoknál arra törek-

szik, hogy az Ő kérdéseire az b általa elképzelt válaszo-

kat adják. 

""Mi jön az uton?" - "Zsiguli ! " - I3em, személygépkocsi!" 

/B. sz./ Pedig az uton valóban egy Zsiguli jött. 

Meghallgatja, az egyéni élményeket, de ártékelóa nélkül 

hagyja. Legfeljebb ennyi a válasza: "Já!" vagy "Igen". 

/B. D./ 
ry gyerekek a foglalkozásokon többet várnak, sokszor csa-

lódottak. mert a hallvatA npov 41 én Lel tón u"'067 őű s- 

raz, nem álményszerü foglalkozást tart. 

téleelé s :  

A foglalkozáson a 	Okel,: válaszait nem értékeli. Ezt 

a gyerekek néha Whelk ti%. 
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3d: Ú 

II . 

	 tó 	os  

A II. sz. hallgatói csoportban/a megfigyeléseink alapján 

megállapitottuk, hogy a csoport minden tagját nem lehet 

az általunk kiválasztott három tipusba besorolni. A hall-

gatók magatartása alapján kialakult a csoportban néhány 

buzditő-dicsőrő tipua, egy hall ,tónál vettunk észre kö-

zömbösséget. A többi h ,llgatát nen lehetett konkrétan be-

sorolni a 3 tipueba. Ezeknél a hallutóknál keveredett a 

buzdító-dicsérő és a szidó-biráló típus. Ez ugy jelent-

kezett, hogy dicsórték a csoportot, de  ugyanakkor  alii -

rasztaló, biráló megjegyzéseket is tettek. 

A dicsóretek de birálatok aránya rne&"özelitően azonos. 

Ezt a jegyzőkönyvekben elhangzott dicsóretek és birála-

tok száma alapján mutattuk ki. 
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III. csoport  

5. , sz, riz .11 td e ,lvilvt xr'iJ$aai 

A iátékbrn;  

A játéktémákat határozottan adja meg a gyermekeknek. 

"2zekből a kockákból egy palot't épiteetek fel." /K./  
"Lányok, a babakonyhában terítsetek meg az ebédhez!" /B. sz./ 

A b ragja elég arás, rokczor gzól a gyerekekre hangosan. 

"Tedd el azt, amivel Mir neajátszol!" /B. sz./ 

A játékba nem tud teljesen bekapcsolódni; a szerepeket 

ó osztja ki  a ,y•erei:elmek. "'Kati  lesz az orvos néni!" 

/Baz./-egy játszócsoportnál leragad, ilyenkor nem tö-

rődik a többiekkel. Általában kivitlrŐl irányit ja a játékot. 

"Ide az autóval hozzál még falsonkákat ! " 

A kialakuló konfliktusokat vagy nagyon birálóari oldja 

meg "Ragtön add vissza J-nak azt az t pitót, különben 

te sem játszhatsz vele!" /B. sz./ vagy  hagyja, majd csak 

elintéződd; valahogy." /!:./ 

amegy gyerekektől  máshova. A játékelrakásnál nem min-

dig konkrétan adja meg a  gyireekeknek a feladatokat, e-

zért igen lassan halad a játékok elrakása; 
"2eg j`Itol: 411.2 -6  az b ü kockát 5s tegyétek a kosárba." /K./  
" Valaki tegye a babát a helyőre l " /R•/ 

Ha azonban konkrétan megadja, akkor nem figyeli az elra-

kás menetét, gyorsaságát. Sokszor utasitásokat ad: 

"haladjatok mgr, vedd fel azt a játékot." /B. sz./ Keve-

set dicsér, néha azonban megfigyelhető: 
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"Örtilök, hogy helyreraktad a játékot. blost már gyorsan 

ölje le a helyedre!" `B. D./ 

Lrtékelés s  

A csoport az átlagosnál hangosabban viselkedik, épp a-

zért, mert a hallgató haragja is erős. A hallgató határo-

zott, rendreutnsitó, parancsolgató. Keveset dicsér, in-

kább elmarasztal. játékba nem kapcsolódik be, uj ötle-

te nagyon  kevés van. 

T ua4a  /napovi/ 

A gyermekek önállóan végzik feladataikat, a kialakult szo-

ká'endszernek megfelelően. Az óvónő szigoruan figyeli a 

munkát, 1-2 szóval utasítja a gyermekeket. 

"Igyekezzetek:  Igazitsd meg  a ter itőt ! Tegyól móg ezalvé-

tát az asztalra!" /B.  sz./  
Tiz5r i k?Szben is elég erősen rászól a gyermekekre! 

"i a1kabban tizóraizzatok nmri " /B. sz./ 

"Igyekezz már  az organelle  mindig te vagy a legutolsó!" 

/B.  sz./  

tékelá s  

EL hallgató megpróbál határozottnak mutatkozni. Parancsol-

gató hangán szól a gyermekekhez. Cok utastdst ad. 

Oktatá4  

foglalkozásokon az egyéni tapasztalatokat nem  hallgatja  
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meg. Iia a . gyermek tapasztalatait akarja elmondani, lein-

ti azzal, hogy "Téged nem kérdeztelek!" /y. sz./ 

:. gyermekek megnyilvánulásait elmarasztalja, birálja: 

"elem jó a válaszod. Tud-e valaki ennél jobb választ adni?" 

/B• sz./ 

A helyes válaszokat elfogadja ugyan, de nem dicséri azo-

kat, elintézi axmrival, hogy "j6". /B. D.-K./ 

Az arcán nem látszik semi nyoma annak, hogy Ora  amivel 

foglalkozik, szivescn csinálja azt. Néha még a kényszer-

helyzet is előfordul az aro játékában. 

Jrt©4pl é a  

Nem értékel. Nagyon sokat birál, esetleg el  is  maiukztal. 

7 zeknek a megfigyeléseknek az alapján a megfi7yelt hall-

gató a biráló--szidó típusba sorolható. 

Bsz s 9 
Bd: 2 

Ks 4 

8. sz . b414writk 9.0;pnYil,vánAdahl,  j 

Játékban  

Próbálkozik azzal, hogy a gyermeki j6 kontaktust ala-

kitson 	talán azért nem sikerttl, West nom éli bele 

magát a gyermekek jcl,tékába. A figyelne nem megosztott. So-

kat tartózkodik egy-egy játszócsoportnál. Itt azonban ke-

veset beszél. 
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Pl.: "Építsd fel másképp ezekből az ápitőelemekbál a 

palotát!" /B. sz. / '?te autókkal hord a kockákat ! " /B. sz. / 

A játékelrakásnál nem ad konkrét feladatokat a gyermekek-

nek. "A játékot most mér rakjátok elfelé!" 

"Valamelyikőtök rakja össze a társasjátékot." /K./ 

il ég 

 

biráló a hangja. 

"Ne dobáld azokat a táizyórokat, hányszor kell ezt elismé-

telnem." /33. sz./ 

"Gyere ide Zoli! Az előbb azt mondtam, hogy rakd el azt 

a játékot. Amig azt nem rakod el, nem mehetsz másik já-

tékkal. játszani!" /B. sz./ 

Olykor parancsolóan beszél. 

"Idefigyeljetek! Tessék halkabban beszélgetni cs játszani!" 

/B. ez./ 

"Nem mész most sehova, pakolod a játékot." /B. sz./ 

Nagyon ritkán dicsér. Ilyenkor azonban azért, hogy buz-

ditma a többieket is. 

"i egdiceérem Agit, mert szép csöndben rakta el a játóko-

kati" /L. D./ 

írtékelés  
A hanrrla erőn. I rnncsolsnt. utasitásokat osztogat. I'éha 

ad uj ötleteket is a gyermekeknek. A játékba nehezen kap-

csolódik be. 

i. 	a /naposi/ 

A naposi munka  során nem sokat törődik a hallgató a  munka  
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helyes elvégzásévol. 1:rt6kelén4ben inkább birá1ó. 

" II .t ez a szőnyeg nagyon ceruza lett. Fira j t sótok fel még 

egyszer." /L. sz. / 

1' teritésbe nem 1 yon szól bele. Ugy van vele, hogy ez egy 

szokásrendszer, ami ezeknél a gyermekeknél n x ki kellett, 

hogy alakuljon. 

"Tudod te jól, hol,' kell Taegteriteni azt az asztaltI" /B. sz./ 

LrtékejléB , 

Rem  sokat foglalkozi% a helyes feladatelvégzéssel. A 

hangja  parancsoló j ellegu. 

liktiltás  

Nagyon keveset dicsér, ha igen főleg csak egyénileg. 

"Ugyea voltál, jól oldottad meg a feladatot!" /71. 

Legtöbbször azonban a feladatok adásánál nem differenciál. 

'Ldegyik gyermektől ugyanazt várja: 

"Hát te miért nem tudod ugy megcsinálni, ahogyan Tamás?" 

/B. sz. / 

"Lem biztos, hogy sikerülni fog, de azért próbáld meg!" 

/B. sz. / 

feladatr8l siet a másikra áttérni, "nincs ideje" 

foglalkozni a gyermekek megnyilvánulásaival, nyilatko-

zataival. 

Okelé s  

A hallgató arcjátékán nem látszd, az irtym az iránt, ami- 



-154- 

vel foglalkozik. Iftedménytelensiget feltételez legtöbb-  

Gar a feladatol: Alrebajtásáná.1. /Igy a biráló-szidó  

tipueba sorolható.1  

asz: 10  

Bd: 2  

K: 3  

peismilválrzulásai  

Játékban  

gyermekekhez igen areseziv.  

A gyerreek&mek konkrétan monda meg, hogy mivel foguk  

játszani. "A boltos néni Ágika lesz." "A vevók Zoli,  
~+rpi, Bea."  /B. fii./  

^. szerepvri11^lásra á1talaan az a jellomző, hogy ó oszt-

ja ki, du néha, m"* a gyermek is igénylik azt, hogy a-
zok lc; erek, amik karnak.  

Általában! kivUről :,.rányit. Pl.. bábozáeíál:  

'Énekeljetek valamit!" /:./ Rögtön ez uttin ott is hagyja  

a gyermik rltet .  

A gyermekek között ':ia1aki 1t konfliktushelyzetekben pad-

bál eligazodni., de ezt  no  mindig 8ikertil helyesezi megol-

dania.  

t  itt fiam.. I" akor remóltem nerc veszed el a nyakláncot  

Líárt itől f " i/B. Ez./  

Játékelrakásnál a feladatokat általában nom konkrétan egy- 
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egy gyermeknek adja ki. 

"Ti t agyetok rendet a babakoL,yhában. " /K./ / ..]zután a mon-

dat után egy ideig nem törődik ezekkel a gyermekekkel. 

Ha  dicsér, akkor verbálisan. 2z azonban kevésszer fordul 

elő. "Vagyon szép véirat épitettetek!" /B. i./ 

j' 'kelés  

A  beigja erős. Rendreutasitb szól a gyermekekhez. Szin-

te alig dicsér. _:evés uj ötlete van. r.em éli bele magát a 

gyermekek játékába. 

punkor  /napo si / 
!. gyernekok öiiól ]óan vdgzik feladdtuzikat. Lgy--egy szóval 

figyelmezteti a gyermekeket. 

"Igyekezz a teritéaeel ! " /i3. sz. / 

"Tegyél vatic  valamit az as talru! " /1). sz./ 

"Még hozd i ütrabb a felmosófát ! " /is. sz. / 

Tizórai közben erős bahon szól ra a gyermekekre. 

"Próbálj meg fiam csendben enni,  mert  különben feli llaz i " 

/B. sz./ 

Irtókelés  

Határozott hangon szólal meg. A feladatokat meghatározza. 

Hibákat m genliti, de nem felsorolás jelleggel. hangja 

utasitó jellegű. 
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ű tatás  

uj im,erote': közlősénél próbálja ő maga elmondani 

azt, tinit aLar.  J . griiinekek önálló véleményét nem hall- 

gatja :reg. Olyan éraéti 4d vele szembon, hogy nem akar-

ja, hogy megszakadjon a foglalkozás menete. 	attól, 

hogy bela ía zavarodnak hirtelen és a felmerülő helyne-

teket nem tudja spontin módon megoldani. 

pia dicsár, csak az egész csoportot és csak verbálistus. 

:Ia a gyermekek nem fogadnak szót neki, elóg eróteljosen 

rájuk szólni "hadd lássam csak, ki nem hallotta, amit 

mondtam." /n. sz. / "Figyeljetek mér ide". /I3. sz./ 

A haligató arcán nem látszik az érdeklődés az iránt, 

amit csinál. Hangja rendreutasitó. Ellvdrja, hogy a gyer-

mekek jól végezzék el a feladatokat. Ezek alapján a bi-

ráló--szidó tipusba sorolható. 

Bez:  8 

Iid : 1 

:{: 2 
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A III. Az.  bg.11pAtói csoport általánoe ;iellor~ .̂ óse  

A megfigyelósek alapján arra a megállapitáera jutot-

tunk, hogy a hallgatók tObbsége a biráló-szidó tipusba  

sorolható. -:zek a hallgatók konkrétan, szemályreszólóan  

adják meg a feladatokat. Hangjuk erős, általában katonás  

a modoruk, besr édtíl.. Rengeteg utasitást adnak a gyerme-

keknek, nagyon keveset dicsérnek. A  syermilift Méni ta-

pasztalatait a foglalkozásokon nem hallgatják Mg. A  

felmerülő konfliktushelyzeteket nehezen oldják meg. Elő-

fordul, olyan eset is, apikor egyáltalán nem foglalkoznak  

ezek megoldásával, otthagyják a gyermekeket. Arcukon nem  

tükröződik a jele annak, hogy szivesen, érdeklődve  vég- 

zik feladataikat, munkáikat. 

Néhány hallgató a buzditá-dicsérő tipusba sorolható.  

Ük kedvesen  beszélnek a gyermekekhez, sokat dicsőrnek.  

Minimálisan keveset birálnak.  
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üsazesitő kizutatzís a ,lemvzőkön3tvek adataira  

I.  ez . Csoport iQrZzókionyvei s  

Jegyző- Cso- Negatív Pozitív Értőkelési 
könyv port ártőke- ártőke- báxvadon 
=Inn  16s 

Baz 
lés 
Bd 

:(11 es ik 
. ,r 

1.
 sz.

 h a
llgató

i
 csoport 

J
 

2 8 0,25 

6 10 0,60 

11 

10 

3 

0, 

3,66 

8 8 1,0 

2 17 0,12 

3 12 0,25 

0 

2 

19 

17 

0, 

0,12 

1 16 0,06 

f tlag 
 I 1-10 10 35 120 	0,3 

Dicsérő-buz ditó 

Elvétve akac3na':  k8zamblle llsgrY3.latkozdeek. 
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II. G wopQrt :i  wyzókönyvei  

Jegyző- ~  
könyv 
száma  

Cso- 
port 

Ilegativ 
értéke- 
16s 
B.  

PozitiV 
órtéke- ,  
16o  
B c4 m  

trtóke16si  
binyo.dos  
it  .e~,  

QOZ. 

1 10 7 1,4  

2 2 15 0,13  

3 0  17 0,  

4 3 13 0,23  

5 
fl 

6  5 1,2  

6 7 9  0,77  

7 9 10 0,9  

i 7 8 0,87  

9 8 9  0,88 
 

10  8 8 -  
1  

, 

Átlag  
a.•.10 10 	60 101  

.  
0~,~ 

Vegyes-dicsórő-szidó  
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. 

&G /S& 
Klan' 
madams  

. 

Coo.  
port  

.. . 

, 

Negatir 
ívtéka- 

s 
 

Baas 

. - 
jPositilr 
értéke- 
ids  
B •  

,  
trtíkrlid  
báaladoa  
tau

pd 	•  

1  fi 1 i 0,1  
2 ~ 0 

 
11 0, 

3 ` 13 9 1,44  
4 u 8 1,37 
5 9 2 4,5  
6 P U 3 3 , 66  
7  8 10 0,8 
8 10 2 5  
9 8 1 8  

10  , 	- I 7 2  3,5  

Marva 
is 

1-,10 
. 

10 78 56 1,39  
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Láthatjuk a jegyzőkönyvek órtékeléséből, hogy megköze-

litóen pontos kép alakulhat ki a vizsgálati módszer al-

kalmazása sorón. Véletlen választás eredménye, hogy a 

három hallgatói csoport a három alaptipus valamelyikét 

mutatja be. Elgondolkodtató továbbra is számunkra az, 

hogy milyen tényezők alakithatják ilyen formán a hall-

gatói magatarteokat. 

Feltétlenül szerepe van a pedagógiai, pszichológiai ta-

nulmányok elsajátitási szintjének, a hallgatói egyéni-

ségnek, illetve a gyermekcsoport fejlettségi szintjének 

az óvónői ssiütartásformó.k alakulásában. 

A  kérdéses és me„latározó tényező feltéte1ez'eftik sze-

rint mégis az az ávónő, aki a gyermekcsoportot és hall-

gatói csoportot elránt irányítja. Indokoltnak láttuk 

tehát az óvónők értékelő magatartásának vizsgálatát is. 
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I„~,az,z ,c~ o ort á nő -  e  

A  csoportvezető ávónő megnyilvánulásai  

Jít4kban:  

Medea már a szerviz, ón szeretném mér odaadni a szere-

1őbi csinok a seer 	at.  

"Jegit©sz nekem Róka megfogni a iszik végét." /B.  D./  

"Gyerekek hallottam, hogy virágboltban voltatok." /B. D./  

"KászitsUnk virágokat és játszunk_ viz gboltosat." - já-

téktémát javasol a gyerekeknek. /B. D./  

"Hoztál nekem virágot?" /B. D./ w *meggon szépen köszö- 

nöm."  - ii gyerekek ragaszkodnak az óvónőhvz.  

"Nagyon szép hosszu keritést épitettól, ügyes vagy!"  

/B. D./  

"Rudi hát mit látok? - Ti ugy szoktátok, hog y  bementek  

valahová megfogjátok és viszitek." /B. en./  

"Istvánén nagyon ügyes vagy, szépen feldinzitetted a ba-

baszobát. " /B.  D./  

tókg10  

w gyerekek játszottak, kevés konfliktushelyzet alakult  

Ici. Szinte az egész csoport együtt j'tszott. spontán,  

illetve az óvónő által szerzett heteiket jól alkal-

mazták. .t gyermekek egymáshoz teld viszonyát a megértés  

és összhang jellemezte.  
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L eragu /,v,  p o si munka/ 

A feladatokat meghatározza, a gyerekek önállóan végzik, 

az óvónő ártókeli munkájukat: "Jól van Istvánka nagyon 

szépen megteritettél." /B. D./ "Igyekezz Gyurika,, te is 

biztos meg tudod csinálni." "Gyere seftek_ egy kicsit." 

"Nagyon ügyesek- voltak ezek a naposok!" /B. D./ 

tékelé s , 

A gyerekeik szépen, esztétikusan megteritettek, élvezték 

a ,inkát. Az  óvónő segített a  lemaradt  gyereknek. 

Olt tá borzi 

"LS,ég mindig nem egyenes a  sor."  /D.  sz./ 

"Annamari nagyon  ügyes ki u t örpe i " /B.  D./  

"Lacika tedd csipóre kezed - ugy, 1 .tod milyen ügyes vagy." 

/B. sz.-B. D./ 

"Az az ügyes, aki csípőre teszi a kezét." /B. D./ 

"Gzabó Peti nagyon ügyes vagy." /B.  D./  

"Réka nyutsd ki a karod, ugy arcost olyan szép egyenes."  

/Y3. ez.-B. D./ 

"Ilduska nagyon tigyes. Te is Band a." %n.  D./  

frtéelé s  

".z óvdnó dicséretei fokok a gyermekek aktivitását. 

Igyekeznek műnél szembbeI spini a gyakorlatokat. Nyu-

godt k, elég csk vol . 
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Az 4vón6 szem413tisditle ei:  határozott, de kedves, jól  

iró.ziyit /szinte ószrevótlentü/, közvetlen, ötletgazdag, 
 

a k( afliktus helyzeteket megoldja, buzdit, dicsár, vi-

dám, ellenőrzi ós értékeli a feladatokat.  

Db: 	13  

Bsz: 	3  

-  

flit 	0,23  

z óvónő: A dicsérő-buzditö típusba  

sorolható.  

IT,_ s c Óm,ort v_á Ó~nó_1:  

Játékban:  

Az óvónő ját6kirc1nyitáeában órvónyesiil a dicséret in  ós  

a birálat is. Li den játéktémgt irányít, a játókba nem  

kapcsolós  tk  be.  

Az  épitkezésnél dicséri azt, emit a gyerekek építettek.  

"Jaj, de szép, ki épitette?" "on Ugyes." 116 D./  

Ullemokkor uta:itá.sokat is ad, hogy hogyan dpitsenek.  

valami forz:a ja az épitkezósnek! " /B.  sz./  

Ilyenkor eszközöket ad a gyerekeknek /házak, í'ák/.  

Meghallgatja az egyéni véleményeket is. "ügyesen mond-

tad  el." /1. D./  

"Jó, tedd oda a  házat, csak fordítsd erre ! " /B.  D./  

Az óvónő a játékiblyallft Wokat az eszközöket, amivel  

a gyerekek nem játszottak, mindjárt rdkta a halvére.  

A babakonyhai játékot nem is irányította, csak utasit--

sokat adott.  
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"Mit főztök, rosszul 411 ez  a  terctó, ezt mindig mert kell 
igazítani!" /B. oz./ 

A bölcsődés játékba sem kapcsolódott be, csak elmarasz-

talta a yyorekel:et. 

"De rendetlen anyukák vagytok!' /1. A./ 
"Milyen ezét vannak ezek a rtkt w 

 ; . sz./ 

A konstrukciós játéknál dicsért a lA r többet. 

"Ügyes vagy, szépen csináltál ! " /B.  D./  
Az épitkezésnél az óvónő megkövetelte a szerekektől, hogy 

amit ledUtöttek, azt épitsék vissza. 

"Lenj vissza a dömperrel a garázsba, *O1! tanuld meg, 

hogy nem rombolunk, épitsd fel!" /B. ez./ 
"Ezek az autók rendetlerUl vannak rak!" /B. sz./ 

=ben 
A munka és önkiszolgálás során is jelentkeznek a dicsérő 

és biráló értékelések. 

"Mindenki a mosdóba megy." /B. sz./ 

"Huzal fel a ruhád ujját, hányszor mondjam!"  /B. nz. / 

" ár megint vizes  lett a ruhád ujja!" /D. az./ 

"Szépen hoztad a tárgyért!" /B. D./ 

"Nézzétek Pisti milyen ügyesen vette fel a kabátját!" /B. D./ 

"TE lettél legelőször kész, ügyes vagy!" /B.  D./  

Oktatás u  
A foglalkozáson az ávónő mosolyogva, kedvesen beszél a 

gyerekek iránt. 
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"Nagyon ügyeset mondtál!" /B.  D./  

"Hallotta mindenki, milyen szépen válaszolt Lval" /B. D./  

" agy, on jól válaszoltál!" /B.  D./  

"Biztos figyeltél, azért lett a tied a legszebb!" /B.1)./  

;1  testnevelős foglalkozás irányitásánúl m§/-  inkább a  bi-

rálat és az utrr itás dominált.  

"Te voltál a .legügyesebb, mutasd be a gyakorlatot!" /B.  D./  

"Figyeljétek, hogy  én hogyan csinálom!" /B. sz./  

7L ár megint nem figyelsz!" /B. sz./  

"iIáziyszor kell rád szólni ma!"  /B. sz./  

A testnevelés alatt csak a foglalkozás végón dicsőrt meg  

névre szólóan néhány gyereket.  

legügyesebben '.garianka tornászott ma." /íB.  D./  

"A lUbbiekkel r.em voltam megelógedve!" /B. sz./  

~.rté l6 z  

Az  óvónőnél nem jelentkezik tisztán egyik tipus sem.  

Itt már keveredik a dicséré és a biráló tipus.  

Bez: 13  

Bd: 14  

Í:H: 0,92  
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III. sz., csoport óvárőle 

A játékban a játéktÉi kat megadja az 6v6n6 a gyermekek-

nek. Lzutáui is ir4*it ja a jAtékot. Am leragad egy-egy 

játéknál. !:z asztali játékokkal játszó gyermekekhez van 

amikor  egész délelőtt oda sem  megy. Hangja pattogás, ka-

tonás, renc'seutasitó. Általában birálóan adja meg a fele .-

datokat. 

Szinte alig dicsér. 

"Ne ordits már Bobit fii! kiabálj mert leUlte vlok! " /3. sz./  

"3z4pen teritsetek td ' meg, ez  most  na non csunya!" /3. sz./ 

Nóri bábozni akarok. 'Most nem: Nagyon sok játék van. Nem 

banan, mit akar-sz, de nem bábozol most!"  /B.  sz./  

"Idefigyelj! Sokkal halkabban tessék beszélgetni!" /B. ez./ 

"Nem mész sehova, amig el nem rakod ezt a j6tékot ! " /B. ez. / 

"RAk jad már fiam a jAtékot !" /B. ez./ 

"A mindenségit neki, hogy egész nap ezeket a gyöngyszeme-

ket fog jul; szedegetni!" /B.  sz./  

"Ti ketten meelltok a helyeteken. Nem fogok én egész 

nap utánatok szalad 1ni!" /B. sz./ 

" ci törte szót ezeket a stiteményeket? ! W, akkor nem 

fogod fiam na többet megkapni ! " /B. ez./ 

Dicsérete: 

"Megdiosérem Ágit, mert már czépen til a helyén ! " /T D./  

Szeretnék ma már mást is csinálni, mint Robit és Zólit 

figyelni. . fás 25 gyerek is van még itt. Egyáltalán nem 

is foglak benneteket  segitőnek alkalmazni!" /B. az. / 
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értékelés  

A z óvónő hangja pattogós. A1gessziven viselkedik gyerme-

kek között. Olyanokért is bir:l, amiórt nem kellene. 

konfliktusokat :általában ridegen intézi el. 

14Unkáb  

Utasitásokat ad a gyermekeknek a naposi munka torán. 

"Vigyél móg ide egy pob rat.'t /K./  

"Göngjyöl jótek vimess a szőnyeget. ',z igy fiaim nem 

fór ide be."  /B. s. / 

"Igyekezzetek egy kicsit naposok a terítéssel." /K./ 

Az étkezős :közbon, ha  a  gyermekek egy kicsit hangosabban 

beszélgetnek, azonnal rő jak szól. 

"Középső csoportosok. iA.inc?enki feláll. Majd csak azután 

folytathat jüto's az evést, ha mindenki csendben áll ! " /B. s2. / 

Névnapok, ünneplesőnek: 

"Cask akkor fogjak kiosztani a cukrot, ha szépen csend-

ben esztek!" /B. sz./  

T. nem kaptok  cukrot, mégpedig azért, mert besszél-

gettetek i " /B. s ./ 

"Most nagyon szépen esztek. ttgyesek vagytok!" /B.  L./  

Az óvónő utasitfíssokat ad, hamar ráripakodik a gyermekek-

re.  A hang j a erő s , igy  a gy ermek ek a halkabb hangra nem 

nagyon reagálnak. 
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wraiths  
A feladatokat reudreutasitóan adja ki. 

Testnevelés ideje alatt: 

"Mindenki becsukja a száját!" /n. sz./ 

^Na menj Bea a Bor V ret" 

"illi j már fel fiam a földről és fejezd be a boszélge-

tást!"  B.  sz./ 

' inos több idő a gyakorlásra, maj d máskor te is ug- 

rassz!" /D . sz.! 

1ogln1kozdsokon általában a jobb képességU gyermekeket 

szólitja fel. Ha  felszólitott gyermek nem agy: pontos vá-

laszt a k€rd6sekre, akkor leillteti azzal, hogy 

"máskor figyelj a kérdésret" /B. oz./ 

A foglalkozásokon nagyon keveset diosdr. Hangja katonás, 

pattogást. 

Bszs 	19 

Bd: 	2 

K: 	2 

ÉH: 	9,5  



Csoport  Hallgatók ÉH.  

I.  0,3  

II.  0,58  

III.  1,39  

óvónő L16  

0,23  

0,92  

9,5  
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Az 6vó12874 r: altata,rtá:xírr.c ó27téke1é &Q  

Csoport 
óvónő 

Neg. 
értókelés 

_  
Poz. 
értékelés  

a 

1, H.  

,  

I. 3 13 0,23  

II. 13 14 0,92  

III. 19 2 9,5  

2 43g4 ős a LAA4Mitl csoport órté~e.lápi  h~.r~vado- 

~~ össze~u~,sot~i~í~a. 



- 171 - 

Az óvónő ártókelő megnyilvánulásain nem csak a varbálig 

értékelést ártettük, ide soroltuk tevékenységét, metakom-

munikativ megnyilvánulásait, hanglejtését /irónikus hang-

szin/. 

A hallgatói szeSlyisóg alakulásának jelentős állomása a 

III. félév. Ekkor a sztikséges elméleti ismeretek birtoká-

ban gyakorolják az óvodai nevelőm rnka valamennyi felada-

tát. Megjelenik munkájukban az elm6let ős gyakorlat szin-

tézise. Jpeciáli* pedagógiai kópessógeik közül kialakuló-

ban van a pedagógi helyzet felirésónek képesaóge, a 

pedagógiai előrelátás kópesságe. Világosan látják óvónői 

tevékenységtik feladatait, megismerik az adott gyermekoso-

portot. 

Peltétolezóseink szerint tehát képzésünkben ez a szakasz 

a pedagógus személyiség kibontakozásának ideje. w indo-

kolta, hogy erre az időszakra terv©ztUk vizsgálatunkat. 

Hallgatóinkat megnyilvánulásaik alapján jól be tudtuk 

sorolni a Mroin csoportba. Itt rajzolódott ki vizsgála-

taink korpasán legvilágosabban az a feltevősünk, hogy 

tiszta magatartásformák a gyakorlatban nem lóteznek. A 

hallgatói csoportok összetételét tekintve is voltak el-

tórő vonások. ,z természetes, hisz egyónisógüktál, fel-

kászoltsógüktől fuggően más ős más negjelenósi formája 

volt az ártókelő uadm 	' k. 
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i.'eg kell emlitenünk azt a tényt, hogy hallgatóink, óvó-

nál tevékenység-, során nem mindig viselkednek természe-

tesen. Pghatározó számukra az, hogy tevékenységűket jegy-

ben értékelik. Igyekeznek az elvárásoknak mindenképpen a 

legerednyesebben megfelelni, a kitűzött feladatokat jól 

ártékelhetően megvulósitani. 

Figyelembe véve e meghatározó szempontot, ugy látjuk, hogy 

mégis megközelítő 	 pontossággal tudtuk az al- 

kalmazott módszerrel hallgatóink értékelő magatartás finak 

jellemzőiről képet kapni. 

Vizsgálódásunk összegzéseként stspillapitható, hogy a  hall.. 

gatói csoportokra jellemző magatartásforma kialakulását 

elősegítheti az is, hogy három féléven keresztül hetenként 

egy-egy napot közösen töltenek az óvodában. Tehát egymás 

tevékenységét jól merik /ekkor egy hallgató foglal-

kozik a gyermekekkel/, követik egymás megnyilatkozásait 

a saját óvodai tevékenységükben. 

Ugy érezzük ez magyarázatot ad a csoportokon belüli ha-

sonló magatartásformák megjelenésére. 

Legfontosabb megállapitásunk az, hogy a hallgatói csoport 

mentor óvónője tölti beea legmeghatározóbb szerepet óvó-

női szeglyiságük alakitáaában. Valóban modellként áll 

a hallatók előtt. :.z 6 "mintájára" igyekeznek eredményes 
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oktató-nevelő tevókonységet végezni. Az általa alkalma-

zott módszerek, órtókeló Magivilvánuldsok látszólag a 
legeredményesebb*. Hozo( kell tennünk, hogy valóban igy 

van, hisz a  gyerOkOk dzt "szokták" meg. Feltételezhető, 

hogy egy-egy hallgató áltel. megjelenitett I s magatartás-

forma kevésbé lenne eredményes. 

Elfogadva ezt a raghatározó hatást, megfogalmazhatjuk, 

hogy következetesen törekednünk kell a legmegfelelőbb 

'modellek" kiválasztására. /Elgondolkodtató ugyanis a 

9,5 21i a hallgatók előtt álló "minta" esetóben./ 

Vizsgálatun: a hallgatói személyiségformálás egyetlen 

lehetőségére, illetve tényezőjére terjedt ::i. Ugy órez-

ziik, hogy ezt a jelentős "mUhelyt" olyanná kell tennünk, 

hogy a lehető legpozitivebb hatást gyakorolja az óvónővó 

válás folyamatában hallgatóin. 
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::övetkgzteté saki  UQrspektivsík 

Vizsgálódásunk egyes szakaszait alva sogillapitásokkal 

órtókeltUk, kialakítottuk: a témával kapcsolatos álláspon-

tunkat. Most az egósz vizsgálat átfogó értékeléséről ki-

vánunk k.pet adni. Megfogalmazzuk azokat a következteté-

seket, melyek előrelépést jelenthetnek mind a pedagógiai 

telys6g eredmsnyesebbé tételében, mind pedig képző 

tevékenységtank hatékonysdainak fokozásában. 

VizegOlati módszereink véleminyünk szerint jól segítették 

a vizsgálat céljának megvalósítását. Pelvetődött a jegy-

zőkönyvez ész során, hogy milyen pontossággal készít sük fel-

jegyzéseinket. A szelektiv jegyzőkönyvezés /esetenként móg 

igy is tulzott részletességgel/ elegendőnek bizonyult a 

1eglónyegLisebb óvózni-gyermeki megnyilvánulások elemzősé-

hez. 

A tevékenységek eredményessége, a gyermeki reakciók igy 

jól mutatták az óvónői magatartások hatását.  Meg  kell je-

gyeznünk, hogy a reális értékeléshez feltétlenül sziikség 

volt a gyermekek pontos ismeretére.  

leglényegesebb következtetésként azt  fogalmazhatjuk  

meg, hogy óvodában nem lebwt csupán a tanulásban mérni 

a nevelői magatartás hatt. Sajátosan ugyan, de jól ér-

tókelhetően jelenik meg az, a Játék ős munkatevékenysóg 

irányítása során is.  
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Megfigyelósein'i alapján az a vélemény fogalmazódott meg, 

hogy bár az emiitett magatartások alaptipusoknak tekint-

hetők, de az óvodai nevelésben semmi esetre sem jelennek 

meg ilyen tiszta forríban. Az alapvetően ':.özömböe znaga- 

tartásu ávónőnÉ1 a tevékenységét átszövik a dicoéró-buz-

ditó magatartásra jellemző jegyek is. .Értókeléstinkben meg-

fogalmaztuk, hogy ez a magatartás a legelfogadhatatlanabb 

az óvodai nevelőmunkában. Bizonyitották ezt a kUlönböző 

gyermeki tevékeirldgekben elért minimális  szintek. Az  óvd-
nő és a ray 	k8z8tti kapcsolat sivársága feltétlenül 

nedativ hatással van a gyermekek e  p.  ' s közötti kapcsola-
tá]rk alakulására is. :kzemólyisé ;iik fejlesztéséről való-

ban  nem beszélhetUnk. Azok a feltételek teljesen hiányoz-

nak a közömbös nevelői magatartás előtérbe kertfilése során, 

melyek kibontakozását segíthetnék. 

Al  .birá40-szid6  magatartás véleményünk szerint bizonyí-

tottan a lehető legelitélhetŐbb. Eggis meg kell állapi-

tanunk, hogy a tulzott irányítás, az állandó követelés ha-

tására a  tanulásban látszólag mérhetően jó eredmény tapasz-

talható. A  játéktevák6Weig irányitása ily módon e7Lent-

mond a szocialista játékelméletnek e annak a pedagógiai 

állitáenak is, hogy a játék a személyiségformálás legfon-

tosabb eszköze. A dreaawz haté azonban nom elsésorban 

a tevékenye oredm6nyes4 kellett érzékelxnfink. A 

gyermekek érzelal reakciói, a félelem, a stressz megjele-

nése szemmel látható. Ha  a közömbös magatartás esetében 
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m zztuk, hogy sivár volt az óvónő-gyermek kapcso-

lat, r ez esetben kijelenthetjük, hogy egyáltalán  

nincs kapcsolat az évérő ós a gyermekek között.  

Vizsgálr.tunkban meggyőződhettünk arról, hogy óvodában  

mindhárom tevékenységben a legeredményesebbnek fogadhat-

juk el a blizd tó-dicsérő mamatartást. A játóktevékenysóg  

alkotó légköre, a foglalkozások isrneretelsa játitást ©egi-

tó ~ motivá18, aktivizáló hatása, a munkához való pozitiv  

viszony kialakulása mind ezt bizonyitják. Hangot kell a-

zonban adnunk azon a  vasiaőnylnkna, hogy a dicsérő-buz-

ditó magatartás ki"rólagoe érvdnyesité e nem  minden szi-

tuációban, nem minden gyermek esetóben fogadható el ered-

mányeene:. Foltótlentil szűkség van  esetenként birálatra,  

vagy elr-trasztalásra az óvodai nevelő munkában is. A gyer-

mekek reális értékelése ós fejlesztésiikhöz megválasztott  

legeredményesebb módszerek segithetik igazán a "követelés  

és tisztelet" elvének maradéktalan érvényesitésát.  

óvónőképzős hallgatók órtákelő magatartásának alakulá -

ról köpet kaphattunk a vizsgálat során. Bár a három cso--

poftban végzett megfigyelések nem adhatnak elégséges ala-

pot messzemenő általánositások levonására, képző munkánk  

eredményesebbé tele érdekében, mégis jelentős feladatokat-

fogalmazhatunk meg.  
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Feltétlenfil Bziikskesnerc lát:iuk  annak a módszernek a ki-

dolgozását, mellyel felvételi vizrsg4kors a peda.gOAAJA Td-  
termettségről  képet ;:aphatnánk /pi. szituácis irt4ke14e, 
esetleg  u : ausoh-féle teszt módositott a].kalrnazása/. 

mindeni.éppen tovebbí vizsgálat tárgyát képezheti. Iggr  fel-

tételezhetően kisebb számban kertilnEnek intézetíinkbe kö-

zömbös, vagy  biráló-szidó magatartásu hallgatók. 

Képző tevékenysógihakbeL fokozott figyelmet kell fordita-

nunk az á vánói sMOIélyisség alakulását meghatározó ténye-

zők tervezésére, iftliálasztására. Egyrészt tanórákon kell 

tucíatos itani az értékelő magatartás erodmínyt feltételező 

hatását. Máaráezt az óvodai gyakorlati  tolfftenységUkre ha-

tó tényezők egyértelmiten pozitiv hatását kell biztosita-

nunk /óvodai gyakorlatot irányító tanár, óvónő/. 

Hallotailiks1 és valamennyi gyakorló pedagógussal azt 

kell elfompdhatatnunk, hog, a sokoldalu, helyes értéke-

lés a gyermekek fejlesztésslibek hatásos wszköze. Segíti 

a gyermekek pontos megismerését, a reális követelmények 

meghatározását és a gyermeki tevékenység irányításához 

leghatékonyabb módszer regválasztását. : redménye és fel-

tétele is egyuttal o. jó nevelő-gyermek kapcsolat kiala-

kitásának. Igy válhat a  helyes  értékelés a személyiség-

fejlesztés hatékony eszközévé. 
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Végezetül köszönetet mondunk  Pr, . :~goeton György Pro-

fesszor Urnak, disszertációnk elkészitéséhez nyujtott  

tarticeaiért, javaslataiért  és mindazért a segitségért,  

amit mmullaink minél eredményesebb elvégzéséhez nyujtott.  
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