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Az óvodarendszer változásainak eredete 

1. A hétköznapi életvilág átalakulása 

2. Az oktatási/nevelési rendszerek változó 

környezete 

• Nemzeti szinten   

• Szupranacionális szinten  

– OECD 

– Európai Unió  

– UNESCO  



A folyamatokat alakító univerzális vezérelvek 

1. Társadalomszervező cél a gazdasági 
teljesítőképesség fokozása.   

 

2. Az emberi erőforrások hatékony 
kihasználásának javítása.  

 

3. Az oktatási/tanulási kapacitások fejlesztése. 
–  az egész életen át tartó tanulás koncepciója 

–  a kisgyermekkori nevelés felértékelődése:  
 

A folyamat tehát kontextusfüggő (pl.: csoportszobai számítógép)  

  

 



Az óvodáztatást alakító extenzív  célok  

EU-stratégia: Oktatás és képzés 2020    

 

4 éves <  95%-os ellátás < iskolaköteles korú 

 

A kisgyermekkori nevelés expanziójának okai: 

EU:  75%-os foglalkoztatottság elérése  

• „a gazdasági teljesítőképesség fokozása”  

• „az emberi erőforrások hatékony 

kihasználásának javítása”   

 



Megjegyzések  

1. A szupranacionális szint hatása 
kommunikatív módon jut érvényre. (Nyitott 
koordináció, policy elemzések, 
országjelentések, közvélemény formálás, 
tények/tudás hivatkozása.)  

2. A nemzeti szint: szelekciós funkció a 
szupranacionális szint irányában.  

a) Átvesz (minőségbiztosítás)  

b) Átalakít (továbbképzések)  

c) Kiszorít/kizár (az óvoda szolgáltató funkciói)  

 



Az óvodáztatást alakító intenzív célok  

• Kulcsfogalma: „minőség”  

• Eredete: OECD  

fejlesztéspolitikai javaslatok a gazdasági 
teljesítőképesség fokozása érdekében  

A kisgyerekkori nevelést (óvodáztatást) érintően:  

• „Starting Strong” – „Biztos alapokon” v. „Erős 
kezdet” program 

Célja:  

• a kisgyermekkori nevelés és gondozás, valamint 
a gazdasági produktivitás kapcsolatának 
vizsgálata 



„Starting Strong”   

„Biztos alapokon” program 

A minőség középpontba helyezése:  

– Minőség: indikátorokkal nyomon követett 
teljesítőképesség 

1. A színvonal emelésére vonatkozó célok és a 
minimum elvárások szabályozása 

2. Magas színvonalú, általános érvényű program 
(tanterv) kidolgozása, alkalmazása 

3. Az emberi erőforrások fejlesztése – a nevelők 
képzésének és munkakörülményeinek javítása 

4. A családok és a közösség elkötelezettsége 

5. Az adatgyűjtés, kutatás és nyomon követés 
támogatása (permanens processzus)  

 



„Starting Strong” célok és hazai adatok 

• OFI: TÁMOP 3.1.1 keretében:  

„Változások az óvodarendszerben” című  

véleménykutatás  

• 2014. november 

• országosan reprezentatív minta: 

• 432 óvodavezető  

• 1451 óvodapedagógus   

• 3668 szülő  

 

 



1. A színvonal emelésére vonatkozó célok és a 

minimum elvárások szabályozása 

Konszenzus kialakítása a közös célokra 
vonatkozóan 

– a szülő, a pedagógus, a politikus, az ellátások 
finanszírozója, a szakértő és a közvélemény stb.  

Célrendszerek összehangolása 
– Mo.: Nemzeti Felzárkóztatási Stratégia  

– átfogó, komplex, láncba fűzött beavatkozások:  
• az oktatási esélykiegyenlítés, a foglalkozáspolitika, 

szociálpolitika, jóléti, egészségfejlesztő   

Források biztosítása 
– Mo.: Európai Uniós forrásokból infrastruktúra és 

pedagógiai szolgáltatások fejlesztése 



1. A színvonal emelésére vonatkozó célok és a 

minimum elvárások szabályozása 

azonnali  

felújítás szükséges  

(%) 

felújítás 

esedékes (%) 

jó  

állapotú (%) 

nt/nv 

(%) 

9 43 46 2 

A feladatellátási hely épületének állaga; 

óvodavezetők, % 



1. A színvonal emelésére vonatkozó célok és a 

minimum elvárások szabályozása  

  

igen 

(%) 

nem, de a 

közeljövőben 

megvalósul (%) 

nem, és nem 

is várható  

(%) 

nt/nv 

(%) 

jelentősebb eszköz- vagy 

felszerelésbeszerzés 
42 12 44 1 

energetikai korszerűsítés 41 16 41 2 

akadálymentesítés 34 11 53 3 

épületbővítés 13 5 81 1 

Az utóbbi öt év fejlesztései; (óvodavezetők, %) 



1. A színvonal emelésére vonatkozó célok és a 

minimum elvárások szabályozása  

  
megfelel az 

előírtaknak 

kis mértékű  

hiány van 

jelentős  

hiány van 

tisztálkodási és egyéb felszerelések  

(pl. törülközők stb.) 
80 16 3 

egészség- és munkavédelmi eszközök  

(pl. gyógyszerszekrény) 
75 21 3 

a felnőttek munkavégzéséhez szükséges 

eszközök  

(pl. mosógép, kerti munkaeszközök stb.) 

74 23 3 

a nevelőmunkát segítő játékok és egyéb 

eszközök  

(pl. különféle játékformák eszközei) 

74 23 3 

a nevelőmunkát segítő egyéb eszközök  

(pl. diavetítő vagy projektor) 
57 29 11 

Felszerelések, eszközök rendelkezésre állása az előírások 

tükrében; óvodavezetők, % 



2. Magas színvonalú, általános érvényű 

program kidolgozása, alkalmazása 

• Egységes nemzeti, általános programok 
szabályzó szerepének hangsúlyozása  

• Északi országok: a pedagógusok felé 
támasztott elvárások alapján 

• Angolszász országok: eredmény alapú 
megközelítés alapján 

Tendenciák: 

• A rendszeres frissítés szükségessége 

• Cél a szülők nevelői szerepének érdemi 
befolyásolása 

• Egyre inkább kiemelik a játék 
személyiségfejlesztő funkcióját  



2. Magas színvonalú, általános érvényű 

program kidolgozása, alkalmazása 

  említette (%) 

az óvoda megtekintésére 91 

a leendő óvónők megismerésére 77 

a pedagógiai program megismerésére 41 

interneten tájékozódni az óvodáról 32 

tájékoztatót olvasni az óvodáról 30 

az óvodába járó gyerekek szüleinek megismerése 18 

Szülői kérdőív:  

A beiratkozás előtt mire volt lehetősége az alábbiak közül?  

Azok körében, akik több óvoda közül választhattak;  

szülők, % 



3. Az emberi erőforrások fejlesztése – a nevelők 

képzésének és munkakörülményeinek javítása 

• A magasabb végzettségű pedagógus által 

nevelt gyermek gyorsabban fejlődik, és 

jobb eredményeket ér el.  

• A kisebb csoportok hatékonyabbak, jobb 

minőségű nevelésre adnak lehetőséget.  

• Az óvodáztatás sokszoros megtérülést 

eredményező befektetés.  

 



3. Az emberi erőforrások fejlesztése – a nevelők 

képzésének és munkakörülményeinek javítása 

 

 
  javult / 

bővült / 

nőtt 

nem  

változott 

rosszabb 

lett / 

csökkent 

nt/nv 

óvodapedagógusok értékelésének 

jelentősége 
42 53 3 1 

intézmény tárgyi felszereltségének 

színvonala 
40 50 9 1 

kapcsolattartás hatékonysága a fenntartóval 

(a szakmai működést érintő területeken) 
30 62 6 2 

óvodapedagógusok szakmai 

továbbképzésének lehetőségei 
29 44 25 1 

pedagógusmunkaerő-gazdálkodás 

lehetőségei 
18 67 12 2 

Az Önök óvodájában az öt évvel ezelőtti helyzethez képest milyen 

változások történtek a következő területeken?  

(óvodavezetők, %) 



4. A családok és a közösség elkötelezettsége 

• A szülők és a helyi közösség bevonása 

emeli a kisgyermekkori tanulás és a szülői 

nevelés színvonalát.  

 

• Hatással van a gyerek későbbi tanulási 

életútjára, sikerességére, társadalmi 

integrációjára.  



4. A családok és a közösség elkötelezettsége  

Az Önök óvodájában az öt évvel ezelőtti 

helyzethez képest változott-e a hátrányos 

helyzetű gyermekek támogatásának 

lehetőségei; óvodavezetők, % 

 

 
bővült (%) 

nem változott  

(%) 

csökkent  

(%) 

nt/nv 

(%) 

20 68 9 2 



4. A családok és a közösség elkötelezettsége  

Járt Önöknél óvónő családlátogatáson?  

Szülői válaszok 2015-ben és 2001-ben 

Volt (%) Nem volt, de várható (%) 

2014 2001 2014 2001 

50 52 15 19 



4. A családok és a közösség elkötelezettsége  

 

Gyermeke nevelését érintő főbb kérdéseket 

• a szülők 37 százaléka napi, 

• 33 százaléka heti  

rendszerességgel megbeszéli az óvónőkkel. 



4. A családok és a közösség elkötelezettsége  

Van Önnek igénye arra, hogy az óvónőkkel gyermeke 

nevelési kérdéseiről gyakrabban beszéljen? Összes 

megkérdezett szülő, % 

 

igen, szeretnék 

gyakrabban 

beszélni (%) 

nem, ez így 

megfelelő (%) 

egyáltalán nincs 

igényem ilyen 

beszélgetésekre (%) 

nt/nv(%) 

10 87 2 1 



4. A családok és a közösség elkötelezettsége  

• az intézmények 45 százalékában 

szerveznek segélyezési akciókat legalább 

évente egyszer 

• a szülők 13 százaléka önkéntes munkával 

hozzájárul az óvoda fejlesztéséhez 

• az óvodavezetők 39 százaléka jelezték, 

hogy középiskolás gyerekek közösségi 

szolgálatot végeznek az óvodában 



4. A családok és a közösség elkötelezettsége  

 

 

 
szülői értekezlet 2,8 

óvodalátogatási nyílt alkalom 2,6 

szülői találkozó, fórum 2,1 

családi nap 1,5 

jótékonysági rendezvény 0,5 

alapítványi bál 0,3 

Egy átlagos csoportban egy nevelési évben hányat tartanak 

a következő rendezvényekből?  
(óvodapedagógus válaszai, átlag) 



4. A családok és a közösség elkötelezettsége  

 

 

 

Milyen mértékben elégedett az óvoda munkájával az 

alábbi területeken?  
(Szülők válaszai; átlag 1-től 5-ig terjedő skálán) 

átlag 

2015 2001 Változás 

a szülőkkel való érintkezés stílusa, hangneme 4,70 4,43 0,27 

az óvoda nyitva tartási ideje 4,71 4,36 0,35 

az óvoda belső terének díszítettsége, gondozottsága 4,67 4,36 0,31 

a szülők tájékoztatása az óvodai életről 4,57 4,20 0,37 

a gyerekek számára nyújtott élmények, programok 4,50 4,10 0,40 

a szülők bevonása a gyermek óvodai életébe 4,52 4,09 0,43 

a fogadóórák időpontja és gyakorisága 4,50 

az óvoda felszereltsége (játékok, bútorok) 4,39 3,88 0,85 

programok szervezése a családok számára (kirándulás stb.) 4,26 3,54 0,72 

az óvoda épületének minősége 4,16 3,68 0,48 



5. Az adatgyűjtés, kutatás és nyomon követés 

támogatása  

• A kisgyerekkori nevelés területén milyen 

módon határozható meg és mérhető 

minőség?  

 

• Az intenzív minőség alapú irányítás 

feltételezi a kutatást, mérésfejlesztést, 

monitorozást.  



5. Az adatgyűjtés, kutatás és nyomon követés 

támogatása  

Válaszadók 

Teljes 

mértékben 

egyetért  

(%) 

Inkább 

egyetért  

(%) 

Inkább nem 

ért egyet  

(%) 

Egyáltalán 

nem ért 

egyet  

(%) 

nt/nv 

(%) 

óvodavezetők  12 40 32 14 1 

óvodapedagógusok 8 37 37 15 3 

szülők 14 29 24 10 23 

Mennyire ért egyet: az óvodaügy a hazai oktatáspolitikában a 

fontosságának megfelelően van jelen. (Összes megkérdezett, %) 
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