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Ha a csa lá don kí vü li gyer mek gon do zás té ma kör ében sze ret nénk tá jé ko zód ni, ér de mes el! kap -
nunk a Cole há zas pár fejl!déslélektan-könyvét,2 mely ben két ol dal nyi ke re tes szö veg szól a té -
má ról. Eset leg el! ve het jük az Atkinson és Hilgard-féle pszichológiakönyvet3 is, vagy a tu do -
má nyos ered mé nye ket né mi el fo gult ság gal fel vo nul ta tó Steve Biddulph szü l!k nek szó ló
könyvét.4

Ha azon ban nem csak fe lü le tes is me re tek re va gyunk kí ván csi ak és tu dunk an go lul, ér de -
me sebb az Amit a gyer mek gon do zás ról tudunk5 cí m" könyv höz for dul nunk.

Ke mény kö té s", igé nyes kül le m" köny vet tart ke zé ben az ol va só, ha az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok ban, az Irvine-i Ka li for ni ai Egye te men ok ta tó Ali son Clarke-Stewart és Vir gi nia
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1 Pon to sab ban, amit az ame ri kai egye sült ál la mok be li nap köz be ni gyer mek el lá tás ról szó ló ku ta tá sok ról tud ni il lik.
2 Cole, M., Cole, S. R. (2006): Fej l! dés lé lek tan. Má so dik, át dol go zott ki adás. Osiris, Bu da pest. 274–275.
3 Smith, E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R. (2005): Atkinson & Hilgard Pszi cho ló gia. Har ma -

dik, át dol go zott ki adás. Osiris, Bu da pest. 117–118. Eb ben a rész ben a “childcare” for dí tá sa ként „óvo da” sze re pel.
4 Biddulph, S. (2007): Ho gyan ne vel jük a ki csi ket? Be ad juk-e böl cs! dé be a há rom éven alu li cse me té in ket? Part vo -

nal Ki adó, Bu da pest.
5 Az an gol “childcare” szó sze rin ti for dí tá sa „gyer mek gon do zás”. Gya kor la ti meg va ló su lá sá ban je lent het az egy szer"

gyer mek fel ügye let t!l vagy gyer mek meg !r zés t!l kezd ve a lel ki is me re tes cse cse m!- és kis gyer mek gon do zá sig, 
-nevelésig szin te bár mit, akár böl cs! dei, óvo dai, csa lá di nap kö zi be li, csa lá di vagy há zi gyermekfelügyeleti for má -
ban. Ép pen ezért e cikk cí mé ben a sem le ges „nap köz be ni gyer mek el lá tás” sze re pel.



D. Allhusen pszi cho ló gus ku ta tók köny vét meg tud ja sze rez ni. Ez a m" az 1982-ben meg je lent
(Daycare cí m"), nap köz be ni gyer mek el lá tás ról szó ló könyv ak tu a li zált vál to za ta. A szer z!k
el! sza vuk ban meg jegy zik, nem hit ték vol na, hogy el s! írá suk meg je le né se után húsz év vel is
ér dek l! dés re fog szá mot tar ta ni a csa lá don kí vü li gyer mek gon do zás té ma kö re. Ez a kér dé se -
ket több szem pont ból mér le ge l!, ana li ti kus m" ren ge teg em pi ri kus ta pasz ta lat öt vö zé sé vel szü -
le tett – mint egy 70 ol dal nyi hi vat ko zá sok kal el lá tott jegy zet tel zá rul.

Szel le mes be ve ze t! vel in dul a könyv, mely nek csat ta nó ját vé tek vol na el árul ni. Ezt kö -
ve tik a sze mé lyes hang vé te l" anyai be szá mo lók kal fel ve ze tett f!bb ré szek. Az el s! rész 
(1–3. fe je zet) el ol va sá sa után ké pet al kot ha tunk az egye sült ál la mok be li nap köz be ni gyer mek -
el lá tás min den na pos meg va ló su lá si for má i ról. A má so dik rész (4–8. fe je zet) ne gyed év szá za -
dos ku ta tást te kint át, rész le te sen be mu tat va a leg mo der nebb ku ta tá so kat. A har ma dik rész 
(9–11. fe je zet) a ku ta tá si ered mé nyek nyo mán meg fo gal ma zott ja vas la to kat mu tat ja be.

Az el s! fe je zet a nap köz be ni gyer mek el lá tás igény be vé te lé vel kap cso la tos dön tés hát te -
ré ben ál ló té nye z! ket ve szi vé gig. Az ame ri kai csa lá dok el dönt he tik, igény be vesz nek-e bár -
mi lyen gyer mek meg !r zé si, il let ve kis gyer mek-ne ve lé si, -gondozási for mát, mi e l!tt a gyer mek
be töl ti az is ko la kö te les kort. Ha az ame ri kai szü l!k ma guk vi se lik nap köz ben gyer me ke ik gond -
ját, eh hez nem kap nak sem mi fé le anya gi tá mo ga tást az ál lam tól. Ért he t! te hát, hogy mi vel sok
csa lád rá szo rul az anya ke re se té re, ezért a kis gyer me kes anyák mun ka vég zé sé vel kap cso lat ban
szá mos vizs gá lat szü le tett nap ja in kig. A dol go zó szü l!k „mi n! sé gi együtt lét tel” pró bál ják pótolni
gyer me ke i ket a tá vol lét órá i ért. Szá mos ne ga tív at ti t"d él ma is az anyai mun ka vég zés sel kap -
cso la to san az ame ri kai tár sa da lom ban. Pe dig a vizs gá la ti ered mé nyek alap ján úgy t" nik, a gyer -
me kek jól lé te szem pont já ból nem az anya mun ka vég zé se a per dön t!. Sok kal fon to sabb, hogy
az anya hely ze té vel meg elé ge dett-e és ket t!s sze rep vál la lá sá ból fa ka dó le ter helt sé ge mennyi
stresszt je lent szá má ra. Fon tos ta nul ság: ha az anya ott hon ma rad gyer me ké vel, és köz ben gyer -
me ke fe lé azt az üze ne tet köz ve tí ti, hogy ben ne lát ja ön ma ga meg va ló sí tá sá nak gát ját, hát rá -
nyo sabb hely ze tet te remt gyer me ke szá má ra, mint ha sa ját ön ki tel je se dé se vé gett „dol goz na s
ez alatt gyer me két más gond ja i ra bíz ná”.

A má so dik fe je zet be mu tat ja az ame ri kai egye sült ál la mok be li nap köz be ni gyer mek el lá -
tás ala ku lá sát a kez de tek t!l az ez red for du ló ig. Hogy meg ért sük az ame ri kai gyer mek el lá tás -
sal kap cso la tos ku ta tá sok alap kér dé se it, há rom kü lönb ség r!l ér de mes szót ej te nünk. Az egyik
ilyen kü lönb ség, hogy a gyer me kek szü le té sé t!l az is ko la kö te les ko rig tar tó id! szak a nap köz -
be ni gyer mek gon do zás szem pont já ból nem vá lik kü lön böl cs! dés-, il let ve óvo dás kor ra. A má -
sik kü lönb ség a fi nan szí ro zás sal kap cso la tos: csak azok a csa lá dok ré sze sül het nek ál la mi lag
(rész le ge sen vagy egé szé ben) tá mo ga tott gyer mek gon do zás ban, -nevelésben, akik iga zol ják
szo ci á li san rá szo rult hely ze tü ket. A ma ga sabb jö ve de lem mel ren del ke z! csa lá do kat az ál lam
adó ked vez mé nye ken ke resz tül se gí ti az el lá tás ki fi ze té sé ben. A har ma dik kü lönb ség a gyer -
mek el lá tá si for mák sza bály zá sá val kap cso la tos: ál la mon ként el té r! sza bály zás van ér vény ben
az zal kap cso lat ban, mi lyen nor mák nak kell meg fe lel nie a gyer mek el lá tó in téz mé nyek nek, 
il let ve a csa lá di nap kö zik nek. A szer z!k meg em lé kez nek ar ról az eset r!l is, ami kor egy sze mély
olyan mó don vál lal té rí tés el le né ben csa lá di gyer mek fel ügye le tet, hogy nin csen er re fel jo go -
sí tó m" kö dé si en ge dé lye, ily mó don mind az el len !r z! szer vek, mind a ku ta tá sok szá má ra „lát -
ha tat lan” lesz.
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A har ma dik fe je zet b!l a je len le gi nap köz be ni gyer mek el lá tá si hely ze tet is mer het jük meg az
USA-ban. Az el lá tás irán ti megnövekedett ke res let az egy szü l!s csa lá dok nö vek v! szá má val, 
a gaz da sá gi vál ság mi at ti ket t!s szü l!i ke re set irán ti szük ség let tel, a szü l!k kar ri er as pi rá ci ó i val,
a ma gyar vi szony lat ban ki csi nyes nek te kint he t! csa lád tá mo ga tá si rend szer rel, az az a csak ma -
xi mum ti zen két hé tig, bár mi lyen anya gi tá mo ga tás nél kül igény be ve he t! szü lé si sza bad ság -
gal, a nagy csa lád tá mo ga tá sá nak hi á nyá val, va la mint a ko rai fej lesz tés és az is ko la érett ség iránti
fo ko zott ér dek l! dés sel ma gya ráz ha tó. Mind ezek kö vet kez té ben a cse cse m!k ará nya jó val
nagyobb a kü lön bö z! ame ri kai gyer mek el lá tá si for mák ban, mint Ma gyar or szá gon. A szü l!k
fe le l!s sé ge, hogy ki vá lasszák a szá muk ra leg meg fe le l!bb gon dos ko dá si for mát. No ha meg -
kér de zé sük re azt nyi lat koz zák, a jó mi n! sé g" gyer mek el lá tás fon tos szá muk ra, ál ta lá ban
még sem néz nek utá na ala po san, hogy a vá lasz tott in téz mény vagy gyer mek vi gyá zó tény leg
meg fe lel-e az igé nye ik nek. Sok kal in kább jel lem z!, hogy „zsák ba macs kát” vá lasz ta nak.
Csecse m!k és ti pe g!k szü lei gyak ran bíz nak meg ház hoz já ró bébiszittert, a más fél-há rom éve -
se ket so kan csa lá di nap kö zi be já rat ják. Az in téz mé nyes nap köz be ni el lá tást mint egy 116 000
„childcare cen ter”, az az szó sze rin ti for dí tás ban „gyer mek gon do zó köz pont” va ló sít ja meg.6
Ezek ben az in téz mé nyek ben élet ko ri bon tás ban m" kö dik az id! sza kos vagy tel jes nyit va tar -
tá si ide j" gyer mek ne ve lés, -gondozás. Leg gyak rab ban a 3–4 éve sek, az az a ma gyar óvo dás kor -
osz tály nak meg fe le l! gyer me kek szü lei vá laszt ják ezt a for mát. A nap köz be ni gyer mek fel ügye -
let el lá tott sá ga sz" kös az USA-ban is. Jól jel lem zi a hely ze tet az a tény, hogy a vá ró lis tás
rend szer mi att ál lí tó lag „az nap, ami kor ki de rül a vá ran dós ság té nye” (59. o.), a szü l!k nek je -
lent kez ni ük kell az in téz mény be, ha cse cse m! ko rá ban sze ret nék be írat ni gyer me kü ket. Mind -
emel lett a nap köz be ni gyer mek fel ügye let nek sú lyos anya gi von za ta van: a ha vi csa lá di jö ve -
de lem 7–20%-át fel emészt he ti. Ha te hát egy szü l! nek si ke rült gyer me két nap köz ben va la ki re
rá bíz ni, és ké pes en nek költ sé ge it vi sel ni, még min dig fenn ma rad egy kér dés: mi lyen szín vo -
na lú gon dos ko dást kap ezért cse ré be? So kan ag go dal mu kat fe je zik ki az ame ri kai hely zet miatt,
mi vel a meg fi gye lé sek alap ján csak min den he te dik vagy nyol ca dik gyer mek el lá tó hely nyújt
jó mi n! sé g" gon do zást.

A könyv köz pon ti ré szét ké pe z! má so dik rész száz ol da lon ke resz tül ma gya ráz za a nap -
kö zi gyer mek gon do zás té ma kör ében foly ta tott vizs gá la tok ered mé nye it. A csa lá don kí vü li gyer -
mek gon do zás ha tá sa it nap ja ink ban lon gi tu di ná lis vizs gá la tok kal pró bál ják nyo mon kö vet ni.
Az ef fé le ha tás vizs gá la tok ál ta lá ban az zal a prob lé má val néz nek szem be, hogy a részt ve v! -
ket nem oszt hat ják be random mó don gyer mek ne ve l! in téz mé nyek be, hi szen a szü l!k dön tik
el, mi kor tól med dig, hol, mi lyen mi n! sé g" gyer mek ne ve lé si in téz mény be ad ják be gyer me -
kü ket. A ne gye dik fe je zet ben be mu ta tott, nagy min ta vé te l" kö ve té ses vizsgálatok7 eze ket a té -
nye z! ket pró bál ják sta tisz ti kai el já rá sok út ján kont rol lál ni.

Könyvismertetés 97

6 Ös  sze ha son lí tás kép pen: Ma gyar or szá gon hat száz nál alig több böl cs! de lé te zik. Óvo dá ból en nél több van, hi szen
öt éves kor tól – ez az ame ri kai is ko la kö te le zett sé gi kor – kö te le z! óvo dá ba jár ni.

7 Ilyen vizs gá la tok: Cost, Quality and Child Outcomes Study, Flo ri da Child Care Quality Improvement Study,
NICHD Study of Early Child Care and Youth Development.



Az ötö dik fe je zet mu tat ja be a csa lá don kí vü li gyer mek ne ve lés ha tá sa it. Ál ta lá nos ta pasz -
ta lat, hogy a gyer mek cso port ba já ró gyer me kek gyak rab ban be te ged nek meg, mint az ott hon
ne velt gye re kek. A hát rá nyos hely ze t" gyer me kek szá má ra in tel lek tu á lis szem pont ból fej lesz -
t! a nap köz be ni in téz mé nyes ne ve lés. A kor társ kö zös ség leg lát vá nyo sabb ha tá sa a tár sas
kész sé gek te rén mu tat ko zik meg. Ugyan ak kor van nak olyan gye re kek, akik szá má ra a kor tár -
sak je len lé te (a kortizolszintben mér he t!) je len t!s meg ter he lést és a vi sel ke dés sza bá lyo zás te -
rén mu tat ko zó prob lé má kat ered mé nyez. Ezek a ma ga tar tá si prob lé mák leg in kább azok nál 
a gyer me kek nél je lent kez tek, akik sok id!t (he ti 45 órát) töl töt tek a csa lád juk tól tá vol. A leg -
újabb ku ta tá sok alap ján a csa lá don kí vü li gyer mek gon do zás ban részt ve v! gyer me kek közt
nincs több bi zony ta la nul kö t! d! gyer mek, mint az ott hon ne vel ke d!k kö ré ben, csak a kö t! -
dés mé ré sé re szol gá ló mé r! esz köz nek kell fi gye lem be ven nie, hogy ezek a gye re kek is me rik
a szü le ik t!l va ló id! le ges el sza ka dás je len sé gét (az az ese tük ben az Ide gen Hely zet Vizs gá lat
nem al kal mas a kö t! dés mé ré sé re). Ar ra a kér dés re, hogy mi kor a leg al kal ma sabb a gye re kek
szá má ra a csa lá don kí vü li gon dos ko dás ba va ló be lé pés, nin csen ál ta lá nos ér vé ny" vá lasz, hiába
vá runk egy-, két- vagy akár a gyer mek há rom éves ko rá ig, ér zel mi leg meg ter he l! lesz szá muk -
ra az el vá lás. Ki fe je zet ten a ne héz tem pe ra men tu mú és a szo ron gó gyer me kek szá má ra je lent
ne héz sé get a csa lá don kí vü li gon do zás hoz va ló al kal maz ko dás. Az egész sé gi prob lé mák kal
küz d! gye re kek szá má ra hát rá nyo sabb hely ze tet je lent a cso port ban va ló gyer mek gon do zás,
mint az ott ho ni gon dos ko dás.

A ha to dik fe je zet a nap köz be ni gyer mek el lá tás kü lönb sé ge i vel fog lal ko zik: a gon dos ko -
dás mi n! sé gé vel, a fi zi kai kör nye zet tel (ren del ke zés re ál ló tér, be ren de zés, já té kok, esz kö zök
stb.), a he lyi pe da gó gi ai prog ra mok kal, cso port nagy sá gok kal kap cso la tos el té ré sek kel és
ezek ha tá sa i val.

A he te dik fe je zet ben ol vas ha tunk a kis gyer mek ne ve l!k sze re pé r!l. A kis gyer me ke ket gon -
do zó cso por tok ban a tör té né sek ko re og rá fu sa és a mi n! sé gi el lá tás biz to sí tó ja a gyer me kek
gond ját vi se l! fel n!tt. Egy sze mély ben lát el ta ní tói, szer ve z!i és gon do zói fel ada to kat.
Ahhoz, hogy e hár mas sze rep kör ben op ti má li san tel je sít sen, szak kép zett, ta pasz talt és el hi va -
tott sze mély re van szük ség, aki h" sé ges mun ka hely éhez s ez ál tal biz to sít ja a gyer me kek szá -
má ra oly fon tos sze mé lyi ál lan dó sá got.

A leg mo der nebb ku ta tá sok eré nye a ko ráb bi ak kal szem ben, hogy el is me rik és vizs gál ják
a csa lá dok sze re pét a nap köz be ni kis gyer mek ne ve lés vi szony la tá ban. Egy részt ér de kes kér -
dés, hogy az anyák in ter ak ci ói men  nyi ben tér nek el a kis gyer mek ne ve l! ké t!l, és men  nyi re haj -
lan dók a szü l!k a szak em be rek t!l ta nul ni. A nap köz be ni gyer mek el lá tás ta nul má nyo zá sa
kap csán az is ér de kes kér dés, ki nek van több be fo lyá sa a gyer mek éle té re, a szü l!k nek vagy
a ne ve l!k nek, il let ve az ál ta luk ki fej tett ha tá sok ho gyan ös  szeg z!d nek. Mind ezek re a kér dé -
sek re vá laszt ka punk a nyol ca dik fe je zet el ol va sá sa után.

A ki len ce dik fe je zet a csa lá dok nak nyújt se gít sé get a leg meg fe le l!bb gyer mek gon do zá si for -
ma ki vá lasz tá sá ban. Mi vel az Egye sült Ál la mok ban a nap köz be ni gyer mek el lá tás pi ac gaz da sá -
gi ke res let-kí ná lat el ve ken szer ve z! dik, ezért a mi n! ség biz to sí tá sá val kap cso lat ban el en ged he -
tet len, hogy a szü l!k ala po san utá na jár ja nak, ki nek a gond ja i ra bíz zák a gyer me kü ket. A szer z!k
azt ta ná csol ják a szü l!k nek, ne elé ged je nek meg egy rö vid kör be ve ze tés sel, ha nem tölt se nek el
leg alább egy dél el!t töt ab ban a cso port ban, aho va gyer me kü ket be sze ret nék írat ni. Így fog nak
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va lós ké pet kap ni a gondozó(n!)k ter mé sze té r!l, vi sel ke dé sé r!l. A szü l!k igé nyes sé gé vel – az -
az a ke res let tel – pár hu za mo san fog re mél he t! leg emel ked ni a kí ná lat mi n! sé ge is.

A tí ze dik fe je zet is mer te ti a ku ta tók el!tt ál ló ki hí vá so kat a to váb bi vizs gá la tok kal kap -
cso lat ban.

A ti zen egye dik, zá ró fe je zet tár sa dal mi szin ten tár gyal ja a ku ta tá sok ered mé nye i nek imp -
li ká ci ó it. A szer z!k hang sú lyoz zák, a nap köz be ni gyer mek el lá tás költ sé gei (és prob lé mái) úgy
vol ná nak csök kent he t!k, ha az egy év alat ti gyer me kek ott ho ni gon do zá sá ban se gí te né az ál -
lam a szü l! ket (a ru gal mas mun ka vég zés le he t! vé té te lé vel, hos  szabb gyer mek gon do zá si sza -
bad ság gal), s így a cse cse m!k ki ke rül né nek a nap köz be ni gyer mek el lá tás ból. Az id! sebb gyer -
me kek ese té ben több fé r! hely re vol na szük ség. Ezek lét re ho zá sá ban sze re pet vál lal hat ná nak
cé gek, is ko lák. A mi n! ség biz to sí tás szem pont já ból szük sé ges vol na a köz pon ti sza bá lyo zás,
a csa lá di nap kö zik há ló zat ba szer ve zé se és a szü l!k tá jé koz ta tá sa.

A ma gyar kis gyer mek ne ve lés szer ke ze té hez szo kott ol va sók szá má ra ér de kes vál to za tos -
sá got je lent a könyv el ol va sá sa, s a berendezkedésbeli kü lönb sé gek el le né re je len t!s ta nul sá -
go kat tar to gat szá munk ra is. A m" fel hív ja fi gyel mün ket a magánosításban rej l! le het sé ges buk -
ta tók ra, pél dá ul a pri vát in téz mé nyek el sza po ro dá sá val az el len !r zés ne héz kes sé vá lá sá ra.
Min den an go lul ol va só nap köz be ni gyer mek el lá tás sal kap cso la tos dön tés ho zó szak em ber nek,
szak kép z! nek és kis gyer mek ne ve l! nek me le gen aján lom.
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