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A projekt különlegessége

1.
• EFOP köznevelési projekt

1.
• Óvodai nevelést érintő

1.
• Oktatási Hivatal megvalósításában

1.
• Korszerű, gyakorlatorientált képzést nyújtó

1.
• Fenntartót is bevonó
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Átfogó cél

EURÓPA 2020 STRATÉGIA

PARTNERSÉGI 
MEGÁLLAPODÁS

EFOP

3. PRIORITÁSI TENGELY –
GYARAPODÓ TUDÁSTŐKE

A korai iskolaelhagyók 
számának csökkentése, és a 

végzettség nélküli 
iskolaelhagyás megelőzése.

A minőségi oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés biztosítása 
a koragyermekkori nevelésben



az óvoda esélyteremtő szerepének 
és hátránykompenzációs 
képességének erősítése

Közvetlen cél

Az Alapprogramban meghatározott 
hátránycsökkentő szerep eredményes 

megvalósítása, és

a színvonalas nevelés elérésének 
biztosítása minden gyermek részére.

A 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel szakmai támogatása.



Feltételek megteremtése ágazati szinten

kisgyermekkori nevelés kiterjesztése + 
óvodafejlesztés

pedagógus életpálya, pedagógus 
továbbképzés

ágazati jogszabály változás



Keretek

Forrás: 1.260.203.000 Ft – 871.728.000 Ft OH

Megvalósítás: konzorciumban – OH és CSBO

Megvalósítás helye: konvergencia régiókban

Tervezett időtartam: Támogatási szerződést 
követő legfeljebb 36 hónap



Célcsoport

Konvergencia 
régióban működő

óvodák

pedagógusai

óvodavezetői

települési 
önkormányzatok

óvodai ellátásért 
felelős 

köztisztviselői



Cél elérését támogató tevékenységek

Óvodapedagógusok 
képzése

Köztisztviselők képzése

Hálózatos együttműködés



Mi történt eddig?

kisgyermekkori 
nevelés 

nemzetközi 
gyakorlata 

statisztikai 
adatok 

gyűjtése, 
feldolgozása

hazai óvodai 
nevelés 

óvodapedagógiai 
elemzése 

hazai 
kisgyermekkori 

nevelés 
jogszabályi 
környezete

ÓVODÁK ÉS 

FENNTARTÓK 

AZONOSÍTÁSA, 

KIVÁLASZTÁSA



Mi történt eddig?



Mi történt eddig?

Dél-Alföld
11,58%

Dél-Dunántúl
15,42%

Észak-Alföld
20,25%

Észak-
Magyarország

24,88%

Közép-
Dunántúl
14,03%

Nyugat-
Dunántúl
13,83%

Fenntartók aránya régiónként



Mi történt eddig?

Különleges 
bánásmódot igénylő 

gyermekek 
együttnevelése

Művészeti 
nevelés

Környezettudatosságra 
nevelés

Mozgás kiemelt 
szerepe a gyermekek 

fejlődésében

Tehetség 
azonosítás, 

tehetség gondozás

Játék, szabad 
játék szerepe

Egészséges 
életmódra nevelés

Egyéni 
bánásmód

Pedagógiai program fejlesztése Hospitálás



„Az oktatás nem arról szól, hogy 

megtöltünk egy csöbröt, hanem hogy 

meggyújtunk egy tüzet.”

William Butler Yeats

Terveink-pedagógus továbbképzés

http://idezet.info/szerzo/william-butler-yeats


Terveink-pedagógus továbbképzés

3000-4000 fő 
óvodapedagógus

220-250 képzési csoport

120-150 képzési helyszín

70-80 település

18 fő megyei 
folyamattámogató mentor



Terveink-pedagógus továbbképzés

Jó gyakorlattal és 
képzési 
helyszínnel 
rendelkező óvodák 
kiválasztása és 
bevonása

Folyamattámogató 
megyei mentorok 
kiválasztása és 
bevonása

Képzést tartó 
trénerek 
kiválasztása és 
bevonása



Bekapcsolódás lehetőségei

óvoda

Jó 
gyakorlat 

bemutatása

Képzési 
helyszín 



Bekapcsolódás lehetőségei

óvodape-
dagógus

képzésben 
résztvevő

tréner

jó gyakorlatot 
bemutató  

megyei 
folyamat 
támogató 
mentor

konferencia, 
workshop
résztvevő



Terveink – pedagógus továbbképzés



Terveink-köztisztviselői továbbképzés

Óvodai ellátás 
kötelezettsége

Az óvodai 
nevelés 
értékei

Horizontális 
kapcsolatok

• 3 éves kortól

• óvodai felvétel

• mentességek

• érzékenyítés

• szociális 

• helyi közösségek, 
civil szervezetek

1
0

0
0

 fő

30 órás 

e-learning



Várható eredmény

megújult, korszerű 
pedagógiai eljárásokkal, 

megerősített szakmai 
kompetenciákkal  

rendelkező 
óvodapedagógusok

• eredményessebbé válik 
a hátránycsökkentő 
óvodai nevelés

aktuális jogszabályi 
ismeretekkel és 

gyakorlatban 
alkalmazható 

eljárásrendekkel 
felvértezett köztisztviselő

• eredményesebbé válik a 
3 éves kortól kötelező 
óvodáztatás
megvalósítása

Esélyteremtésre és az 

egyenlő hozzáférés 

lehetőségére fókuszálva



Szakmai események

18 megyei konferencia

10 workshop

NYITÓKONFERENCIA



Tájékoztatás

weboldal

OH 
honlap

POK honlap

kérdések 
kezelése

kepzesinfoefop311@oh.gov.hu

infovonalefop311@oh.gov.hu

nyomdai

sajtó

kiadvány

http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop311_kisgyermekkori_neveles_tamogatasa

http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop311_kisgyermekkori_neveles_tamogatasa


KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 

FIGYELMET!
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