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A projekt az Oktatási Hivatal és a Családbarát Ország

Nonprofit Közhasznú Kft. együttműködésével valósul

meg.

Időtartam: 2016.02.01-2018.01.31.

A projekt indulásakor:  Család-, Ifjúság-

és Népesedéspolitikai Intézet 

2016. Szeptember 1-től: Családbarát 

Ország Nonprofit Közhasznú Kft.



A PROJEKT CÉLJA

- Képzéssel és támogató szolgáltatásokkal erősíteni az óvoda és a 3 év

alatti gyermekek napközbeni ellátásának esélyteremtő szerepét és

hátránykompenzációs képességét.

- Az óvodákban és a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátása területén

dolgozó szakemberek továbbképzése, szakmai támogatása.

- Az érdekelt szereplők hálózatos együttműködésének támogatása.

- A bölcsődei ellátás rendszerének átalakulása kapcsán az intézmények,

szolgáltatók, önkormányzatok, leendő fenntartók informálása, szakmai

tanácsadás és támogatás.



A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI

1) Kutatás

2) Képzés

3) Mentorálás

4) Hálózati koordináció

5) „Gyereknek áll a világ!” c. rendezvénysorozat 

lebonyolítása

3 év alatti 

gyermekek 

napközbeni ellátása



1.) KUTATÁS

1000 családi napközi és bölcsőde kérdőíves felmérése a konvergencia

régiókban

- Az intézmények, szolgáltatók főbb jellemzői

- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

- Továbbképzési igények

- Rendszerátalakulással kapcsolatos tervek, támogatási szükségletek

488 fős lakossági adatfelvétel – kisgyermekes családok,

tükörlekérdezés

- A napközbeni ellátás kiválasztásának szempontjai

- Az igénybevett szolgáltatás értékelése, az azzal kapcsolatos elvárások

- Alkalmazkodás az egyedi sajátosságokhoz

- A munka-magánélet összehangolása, egyensúlya



2.) KÉPZÉS

- 3 témában, 4 képzési anyag került kidolgozásra

- 30 órás minősített, illetve akkreditált képzések

- Célcsoport:

- Bölcsődei ellátásban és napközbeni gyermekfelügyeletben dolgozó 

szakemberek, elsősorban a jelenlegi családi napközik munkatársai, valamint a 

bölcsődékben pedagógus munkakörben dolgozó kisgyermeknevelők, 

szaktanácsadók

- Óvodapedagógusok 

- Képzések várható indulása: 2017 tavasz folyamán



2.) KÉPZÉS

Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel 

foglalkozó, pedagógus munkakörben 

dolgozó szakembereknek

A család, mint rendszer jellemzőinek 

megismerése, erősségek és nehézségek, a 

kisgyermeknevelő és az óvodapedagógus 

családi működéssel kapcsolatos feladatai, 

lehetőségei.

A kisgyermeknevelő és óvodapedagógus 

szakemberek családokkal való 

kapcsolatának formálása, erősítése. 

A csoportszobai interakciók elemzéséhez 

szükséges hatékony kommunikáció, 

technikák.

Pedagógus továbbképzési rendszerben 

akkreditált képzés (folyamatban).

Várhatóan 1000 fő képzése fog megvalósulni.



2.) KÉPZÉS

Családközpontú pedagógia gyakorlata 

(T-05-047/2016)

A családi működés jellegzetességeinek, a 

családok támogatása korszerű módjainak, a 

szülő szerep betöltésének támogatása.

A  partneri együttműködéshez, az erőforrások és 

kompetenciák kiépítésének, 

kibontakozásának támogatásához, a felnőtt 

partnerek és a gyermek-felnőtt közötti 

hatékony kommunikációhoz szükséges 

készségek. 

A családok bevonása, a szülői együttműködés 

motiválása a gyermek optimális fejlődése 

érdekében. 

A családközpontú ellátás bizonyítékokkal 

alátámasztott jó gyakorlatai.

Szociális továbbképzési rendszerben minősített 

képzés

Továbbképzés elvégzésért kapható pontszám: 45



2.) KÉPZÉS

Mozgás és környezettudatosság az első 

életévekben (T-05-045/2016)

A tipikus mozgásfejlődés fázisai, az atipikus 

mozgásfejlődés jelei.

A mozgás fejlődését támogató játékok és egyéb 

eszközök, megfelelő tér, helyiség kialakításának 

ismertetése, a mozgásfejlődés támogatásának 

lehetőségei.

A környezettudatosság 0-3 éves életkorhoz illeszkedő 

ismeretanyagának bevezetése, megalapozása.

A környezettudatos értékrend kialakítása.

A környezeti nevelés során a közvetlen 

tapasztalatszerzés jelentősége, a mindennapi 

tevékenységekben rejlő lehetőségek felhasználása.

Szociális továbbképzési rendszerben minősített képzés

Továbbképzés elvégzésért kapható pontszám: 45



2.) KÉPZÉS

Játék az első életévekben (T-05-046/2016)

A játékkal és a felnőttnek a játszókompetenciájával 

kapcsolatos szakmai tudás újragondolása.

A játék értelmezésének áttekintése, funkciói, fajtái, 

fejlődése. Eltérések a játékfejlődésben, nehézségek 

a játékban.

Játék a családi és az intézményes nevelésben, a 

szülői kompetencia erősítése.

A nevelő játszókompetenciája, feladatai a 

gyermekek játékával kapcsolatosan.

A gyermek játéktevékenységének megfigyelése, 

megismerése, következtetések a fejlődés 

alakulására a játéktevékenység alapján. 

Szociális továbbképzési rendszerben minősített 

képzés

Továbbképzés elvégzésért kapható pontszám: 50

Várhatóan 500 fő képzése fog megvalósulni a 3 

továbbképzésben.



3.) MENTORÁLÁS

8 fős mentor hálózat a projekt keretében

- A 0-3 éves korú kisgyermekek számára napközbeni ellátást nyújtó bölcsődék, családi

napközik, óvoda-bölcsődék szakemberei részére szakmai támogatás nyújtása.

- Az új szabályozási környezethez való alkalmazkodás érdekében szakmai anyagok,

ajánlások, működési dokumentumok kidolgozásában való közreműködés.

- A szabályozási környezet újdonságainak megismertetése, alkalmazásának segítése

a működési területén 0-3 éves korú gyermekek számára napközbeni ellátást nyújtó

intézményekben, szolgáltatásokban.

- Szakmai tapasztalatok, jó gyakorlatok gyűjtése, és átadása a workshopokon és

szakmai rendezvényeken.

Mentorálási területek

Bács-

Kiskun, 

Tolna

Borsod-

Abaúj-

Zemplén,

Heves

Békés, 

Csongrád

Baranya,

Somogy

Komárom-

Esztergom, 

Fejér, 

Veszprém

Nógrád, 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg

Jász-

Nagykun-

Szolnok, 

Hajdú-

Bihar

Győr-

Moson-

Sopron, 

Vas, Zala



4.) HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓ

4 fős területi koordinátor hálózat a projekt keretében

- Információk nyújtása és szakmai tanácsadás az önkormányzatok, leendő

fenntartók számára a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásához

kapcsolódóan.

- A kisgyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos pályázatok figyelése és a

szakmai támogatás biztosítása a leendő pályázóknak.

- A kisgyermekekkel, kisgyermekes családokkal foglalkozó egészségügyi,

köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szereplők közötti

kapcsolatok kiépülésének elősegítése érdekében szakmai workshopok

szervezése.

Koordinátori területek

Baranya, Somogy, 

Tolna, Zala, Veszprém 

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Heves, Nógrád, Hajdú-

Bihar 

Bács-Kiskun, Békés, 

Csongrád, Szabolcs-

Szatmár-Bereg, Jász-

Nagykun-Szolnok 

Fejér, Komárom-

Esztergom, Győr-

Moson-Sopron, Vas 



5.) „GYEREKNEK ÁLL A VILÁG!” RENDEZVÉNYEK

- 30 alkalmas rendezvénysorozat

- A 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásának új rendszerével, és a bölcsődei

ellátás előnyeivel, lehetőségeivel megismertetni a kisgyermekes családokat.

- A rendezvények olyan településeken valósulnak meg, ahol a 0-3 éves korú

gyermekek napközbeni ellátása nem megoldott és a településen élő 3 év alatti

gyermekek száma legalább 40 fő.

- A rendezvények programjai:

- Gyermek és családi programok: kreatív kézműves programok, arcfestés; mozgást

fejlesztő gyerekjátékok, vetélkedők, versenyek, interaktív zenés gyermekműsor;

- Egészség és sport programok: egészségügyi szűrések, tanácsadások, baba-mama sarok,

versenyek;

- Gasztronómiai programok: sütő-főző versenyek, vitaminkonyha;

- Szakmai előadás, köszöntők, beszédek.

- 2016-os helyszínek: Szentpéterúr (Nyugat-Dunántúl),

Bana (Közép-Dunántúl), Szabolcsveresmart (Észak-Alföld), Pitvaros (Dél-Alföld),

Somogyjád (Dél-Dunántúl), Palotás (Észak-Magyarország)



VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

- A 3 éven aluli gyermekek gondozását, nevelését végző szakemberek tudásának,

készségeinek szélesedése.

- A kisgyermekes családok és a napközbeni ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatók

kapcsolatának erősödése.

- A családok aktívabb bevonása gyermekeik intézményes nevelésébe.

- A napközbeni ellátás jelentős szerepének tudatosítása, és erősödése a

koragyermekkori prevencióban, a hátránycsökkentésben.

- A családi napközik új ellátási formára való átalakulásának zökkenőmentesebb

lebonyolítása.

- Olyan új intézmények, szolgáltatások létrejövetele, melyek jó minőségű, a helyi

igényekhez és szükségletekhez igazodó szolgáltatásokat nyújtanak a kisgyermekes

családok számára.



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

EFOP-3.1.1-14-2015-00001 kiemelt projekt

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
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