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TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

ACSAINÉ VÉGVÁRI KATALIN 

A BÖLCSŐDE, MINT A CSALÁD TÁMOGATÓ PARTNERE 

„Az első évek örökké tartanak!” Sokat használt idézet mely azt bizonyítja, az első 

három életév kulcsfontosságú az ember egész fejlődése szempontjából, hiszen 

minden képesség, amitől emberré válik, ekkor alakul ki. Mozgásfejlődése révén járni 

tud, beszédfejlődése révén kommunikál a környezettel és birtokába jut rengeteg 

ismeretnek és viselkedési normának is, ami alkalmassá teszi a társas beilleszkedésre. 

Az ebben az időszakban ért hatások meghatározóak a személyiség további 

alakulásában. 

A csecsemő, a kisgyermek még nem közösségi lény. Elsősorban a jól 

működő, érzelmi biztoságot adó család, a szerepeikkel jól boldoguló szülők nyújtanak 

megfelelő életteret a gyermek számára. Ilyenkor még főleg a gyermek családban 

történő ellátása a kívánatos. Eltérő okokból, különböző élethelyetekből adódóan 

azonban sokszor szükségessé válik, hogy a család mellett más is bekapcsolódjon a 

gyermek ellátásába, nevelésébe. Fontos, hogy az ellátásba bekapcsolódó másik 

színtér is a gyermek javát szolgálja, segítse fejlődésében és bekapcsolódása a 

lehető legkevesebb megrázkódtatással járjon. Ennek érdekében az ellátás minden 

mozzanatának, ami a gyermeket térben és időben körülveszi, megtervezettnek, jól 

átgondoltnak kell lenni. Alapvetően a gyermek igényeire, szükségleteire kell 

fókuszálni, de figyelni kell a családra, az édesanyára is. A magas minőségű, 

pedagógiai szempontból jó bölcsődei ellátás, a jól tervezett és 

jól megvalósított átmenet alkalmas arra, hogy a 

gyermeknek fizikai, érzelmi, szociális szempontból 

egyaránt, optimális korai tapasztalatokat 

biztosítson, melyek növekedésének és 

fejlődésének szükséges feltételeit 
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garantálják. Egyúttal segítő támaszt és professzionális segítséget nyújtson a 

gyermek családjának is. A bölcsődei ellátás alapvető feladata, hogy megfelelő 

módszerekkel, bár nem az anya, a család személyességének minőségét adva, 

segítse az átmenetet és optimálisan a gyermek és családja köré szervezze nevelő-

gondozó munkáját. A családból a bölcsődei ellátásba kerülés, a gyermek átsegítése 

egyik rendszerből a másikba csak egy több lépésből álló interakció során valósulhat 

meg. Az átlépés minden mozzanatában a gyermek érdekei állnak a középpontban.  

A cél, hogy a felnőttek (szülők, kisgyermeknevelők) segítsék a gyermek beillesz-

kedését, közben olyan őszinte, bizalmi kapcsolatot alakítsanak ki egymással, mely 

lehetővé teszi a két rendszer nevelői feladatainak finom összehangolását, hogy 

egymást kölcsönösen támogatva, erősítve tudjanak együttműködni a gyermek 

optimális fejlődése érdekében. A folyamatban aktív, kezdeményező, szakértői 

feladatai vannak a bölcsődei ellátásnak, a bölcsődei kisgyermeknevelőnek. 


