
A Lépésről lépésre nevelési program dimenziói 

magyarországi és romániai viszonylatban

Miért épp Lépésről lépésre program?

Azok az óvodák, amelyek Lépésről lépésre programmal dolgoznak

Magyarországon egy olyan teljes körű anyagból dolgozhatnak, amely útmutatást

biztosít a program leírásáról, a tevékenységek, valamint az óvodai élet

megszervezéséről. Deliné Fráter Katalin szerkesztésében 1997-ben

Hajdúböszörményben kiadott Lépésről lépésre Óvodafejlesztő program című

kiadványa rendszerszerűen felépítve tartalmazza a program alapkoncepcióját,

gyermek és óvodaképét valamint a tevékenységközpontok rendszerét. Ez

nagyban segíti az óvodapedagógusok munkáját, hiszen a magyar oktatási

rendszer alppilléreire építve új utat nyit meg. Ajánlani tudom azoknak az oktatási

szakembereknek is, akik nem ezt a programot követik, hiszen más szemszögből

közelíti meg az óvodai nevelést. Romániában a Step by step programmal

dolgozó óvodapedagógusok más kézikönyvet használnak, az eredeti Cirsten A.

and others, Creating Child Centered Classroom 3-5 years román nyelvű

fordítását, amely 1999-ben látott napvilágot. Már a könyv címe is előrevetíti azt,

hogy ez nem a román oktatási rendszernek megfelelően van felépítve, mivel az

óvodai életkor 3-6 éves kor között van, sőt 2012-ig 3-7 éves kor között jártak

óvodába a gyermekek.

Nemzetközi vonatkozásban főként amerikai kiadványokat találunk, amelyek

hozzájárultak a program kidolgozásához. Beaty J., Skills for preschool teachers,

Carol S. Lidz, Early childhood assessment, Dodge, D.T. & Colker L.J. The

creative curriculum for early childhood, Wadsworth, BJ., Piaget’s theory of

cognitive development.
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Magyarországon az óvoda nevelőtestülete elkészíti pedagógiai

programját: vagy átvesz és adaptál egy kész pedagógiai programot,

vagy saját pedagógiai programot készít, amelynek meg kell felelnie

az Alapprogramban foglaltaknak. Az Alapprogram és az azzal

összhangban lévő óvodai pedagógiai programok egymásra épülő,

szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, hogy az egyes

intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége

mellett érvényesüljenek azok az általános szakmai igények,

amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek

harmonikus fejlődése.

Romániában az Óvodai Nevelési-Oktatási Tevékenységek Tanterve

központi, keret jellegő, az ország minden óvodájára érvényes

dokumentum. Nem tartalmazza a csoportok szintjére (kis-közép- és

nagycsoport) lebontott terveket, így kíván teret engedni a helyi

szintő döntéseknek. A központilag jóváhagyott, általános Tanterv

alapján készülhetnek el a sajátos, az adott gyermekközösség

konkrét szükségleteit figyelembe vevő helyi tantervek, amelyek

tartalmazzák a csoportszintő követelményeket, a konkrétabb,

csoportokhoz igazított tartalmakat, az egyes csoportokban a

kötelező és választható tevékenységeket és az óratervet.

Lépésről lépésre, avagy Step by step

alternatív óvodai programról

A Lépésről lépésre programot az 1990-es

évek elején Open Society Institute

irányításával amerikai fejlődés és

neveléslélektannal foglalkozó

pszichológusok, neveléstudományi

szakemberek és pedagógusok a múlt

század elején kibontakozó

reformpedagógiák és a legújabb kutatások

eredményeire alapozva dolgozták ki. A

program alkotói azokból a reformpedagógiai

szellemi előzményekből merítettek, amelyek

a személyiség egyediségére, a világ és a

vele kapcsolatos ismeretek komplexitására,

oszthatatlanságára, és az egyén általi

kreatív birtokbavételére, ésszerű

korlátokkal, nyitott, természetes nevelésre

helyezték a hangsúlyt, kiindulópontot

jelentettek és jelentenek a konzervatív,

ismeretek felhalmozását előtérbe helyező

oktatással szemben: Rousseau, Pestalozzi,

Froebel, Freinet, Montessori, Dewey, J. M.

Hunt, Vigotsky, J. Bruner, Kaminsky, Piaget

elméleti munkáit használták fel, valamint a

mai ”British Infant School” példáját a modell

felépítésének alapjaihoz
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