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2011. évi CXC. Törvény a nemzeti 

köznevelésről

A törvény célja és alapelvei
1. § (1) …olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a

gyermekek, fiatalok

harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését

készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik

érzelmi és akarati tulajdonságaik

műveltségük életkori sajátosságaik megfelelő, tudatos fejlesztése

Kiemelt cél a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi
leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.



(2) …A köznevelés egészét…

… a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a

méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az

egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az

egészséges életmódra nevelés határozzák meg.

A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a

közjót és a mások jogait tiszteletben tartó

egyéni célokat.



(3) A nevelési-oktatási intézmények 

pedagógiai kultúráját…

az egyéni bánásmódra való törekvés

a gyermek, a tanuló elfogadása

a bizalom, a szeretet, az empátia

az életkornak megfelelő követelmények támasztása

a feladatok elvégzésének ellenőrzése és

a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez

igazodó értékelés jellemzi.



„Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek
elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és
unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel
ismét naggyá teszik Magyarországot.”

/Magyarország Alaptörvénye/



Miért jelentkezik már az óvodában e feladat?

• A gyermekkor életesélyeket meghatározó jellege (pl.

egészség, kompetenciák, erkölcsi – akarati, stb.)

• Tények bizonyítják az első évek fejlődési intenzitását, ez az

életpálya legszenzitívebb időszaka. Az ebben az életkori

szakaszban elmaradó fejlődés a későbbiekben csak részben

korrigálható.

• A kora gyermekkori évekbe fektetett tevékenységek

összehasonlíthatatlanul kedvezőbb eredményre vezetnek

és fajlagosan olcsóbbak, mint a későbbi életkorokat célzó

kompenzáló programok.



Fontos tudnunk …

• A gyermekek esetében van a legnagyobb kockázata annak, ha

tartósan, szegénységben, az alapvető feltételek tekintetében

depriváltan élnek.

• A szegénység újratermelődése és a gyermekkori fejlődés

összefüggéseinek ismerete nem új keletű, ezért az átörökítés

megtörését már az első években meg kell kezdeni.

• Az iskolába lépés időszakában már nagyrészt megkésett a

segítség a képességek kibontakoztatásához.

• A kisgyermekkori élmények, tapasztalatok meghatározzák a

későbbi életévek sikerességét vagy kudarcait.



.

• Minél hosszabb időszakon át járnak a gyermekek korai nevelő

intézményekbe (óvoda, bölcsőde, baba-mama házak, közösségi

játszóházak), annál érettebben kerülnek az iskolába.

• Ez különösen a hátrányos szociális helyzetben élő gyermekeke

számára fontos, mert a korai nevelő intézményekben nyelvi és

szociális készségeiket fejleszthetik.



Mit tehet az óvoda? 

A minőségi, koragyermekkori nevelés kiterjesztése

és hozzáférhetővé tétele.

• Megfelelő számú óvodai férőhely biztosítása, kiemelt

figyelemmel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű

gyermekek óvodai ellátáshoz történő hozzáférésére, maximum 20

fős csoportokkal, jól felszerelt, korszerű és kellő mozgási

lehetőséget biztosító csoportszobákkal.

• Jól felkészült óvodapedagógusok, megfelelő számú dajka és az

óvodai pedagógiai munkát segítő munkatársak jelenléte, és a

helyben hozzáférhető szakmai szolgáltatás biztosítása.



„Esélyteremtő óvoda”

• érzelem gazdag, szeretetteljes, örömteli, befogadó,

biztonságot nyújtó, esztétikus, mintaadó, tevékenykedtető,

fejlesztő óvodai környezet,

• egyéni bánásmód, differenciáló nevelés, erősségekre történő

építés,

• egyéni fejlődés nyomon követése,

• a játék elsődleges szerepének érvényesítése,

• élmények, tapasztalatok sokszínű, változatos felkínálása,

• változatos tevékenységek, tanulásszervezési eljárások,

• nyitottság, partnerközpontúság,

• jó gyakorlatok horizontális átadása, átvétele



Óvodai környezet nevelő hatása…

• személyi és tárgyi környezet,

• érzelmi biztonságot megteremtő légkör,

• családias, gyermekbarát csoportszoba, udvar



Személyre szabott fejlesztés, 

differenciálás

A személyre szabott fejlesztést támogató tanulási tartalmak, eszközök

és tanulásszervezési módszerek fejlesztése, támogatása és

alkalmazása.

Szükségessége: > más adottság, képesség

> más családi közeg

> más a motiváció „MÁS” a gyerek

> más a tempó

> más a felkészültség
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• Minden gyerek a saját szintjén kerül óvodába, ezért elsősorban

önmagához mérten kell fejleszteni saját képességeinek sokoldalú

és teljes kibontakoztatása céljából, egyéni módszerekkel és

eszközökkel segítve és motiválva, a cselekvései során kialakult

tempóban.

• A korszerű igények követése - amelyben újragondoljuk a tanulás

tartalmát, módszereit, eszközeit.

• Megismerjük, megértjük és elfogadjuk a gyermeket, a társadalmi

változások tükrében.

• Fontos a folyamatos kontroll (mérés), mert azokra a gyermekekre,

akik a készségfejlődés nem megfelelő szintjén vannak, lemaradásuk

egyre inkább nőni fog, jelentős részüknél nem tudnak majd kialakulni

azok a képességek, amelyek a tanulás, tudásszerzés, gondolkodás

szempontjából elengedhetetlenül szükségesek. (Mindezt az iskola

kezelni nem tudja!)



A személyre szabott fejlesztés 

pedagógiai értéke…

• Mindenkit elvezet a célhoz.

• Mindenkinek sikere lehet.

• Sokszínűségével a
képességek sokféleségét
hozza mozgásba.

• Sokféle tehetség
megjelenésére ad alkalmat.

• Mentesít a stressz hatása
alól, erősíti az önbizalmat.

• Hosszabb ideig
fenntartható az érdeklődés.

• Ha választható, akkor
önkéntes – motivál,
kötelesség, felelősség.



A játék szerepe az 

esélyteremtésben

• Az óvodapedagógus feladata megfigyelni a gyermek játékát,

felhasználni azt saját nevelési céljai elérése érdekében.

• A játék kicsiben maga az élet.

• Az élmény, amely rendkívüli jelentőséggel bír az életre való

felkészítés folyamatában. A különböző szituációk megteremtése, az

élménynyújtás, az óvónő tudatos, átgondolt munkáját feltételezi.

• A játék, mint az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége olyan

lehetőséget teremt az óvodapedagógus számára, amit tudatosan

felhasználhat a gyermekek nevelése érdekében.

• Olyan tulajdonságok fejlődhetnek ki a gyermekben ami később a

társadalomba való beilleszkedését nagymértékben elősegítheti.



.



A játék és a tanulás összekapcsolódik …

• a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a játék az

óvodai tanulás egyik legfontosabb színtere,

• a tanulási tevékenységben örömmel és önként vegyen részt, ne

csupán külső motiváció (jutalom) késztesse erre,

• a cél az, hogy megfelelő színvonalú feladatok elé állítsuk a

gyermeket, a tartalom átadás komplex módon valósuljon meg, a

követelményeket az egyéni teljesítőképességhez mérjük

- sikerélmény,

- önbizalom,

- bátorság

A fejlesztő munkánk akkor igazán eredményes és hatékony, ha

felébresztjük a gyermekek tevékenységigényét és ki is elégítjük

azt.



.



Az óvodapedagógus személye és 

példamutatása…

Az óvodapedagógus attitűdje:

• empatikus, elfogadó, segítő,
támogató,

• személyre szóló pedagógiai
hatásokat

érvényesítő,

• értékeket, erősségeket hangsúlyozó
és

elfogadtató,

• pedagógiai optimizmust tükröző

kommunikációval rendelkező,

• kellően határozott, következetes,
kitartó,

• Kudarctűrő, egészséges
személyiségű



…olyan munkahelyen, ahol a minőségi 

munkavégzés megalapozott…

• megfelelően tervezett időbeosztás,

• feladatok súlyozása,

• irányítási feladatmegosztás, csapatmunka,

• bizalom – segítésre épülő ellenőrzés,

• őszinteségre törekvés, egészséges kapcsolatok,

• egészségmegőrzés, terhelhetőség, fejlődés, optimizmus,

• támogató család, 

• naprakész dokumentáció, szabályozottság…



A családdal való kapcsolat megfelelő 

alakítása

• A gyermek nevelése elsősorban a család joga és

kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, szerepet

töltenek be, de ennek a kijelentésnek tartalmával a szülők

döntő többsége egyet ért, azonban kevés százaléka valósítja

meg.

Mi a valós helyzet? (Elemzésekre, tapasztalatokra építve)

• Öröm, ha a gyermek nevelését nem az intézményekre

akarják hárítani.

• Több szülő úgy gondolja, majd az óvoda megneveli a

gyermeket. Nem állítanak fel a gyermeknek határokat, hogy

mit szabad és mit nem, hogyan kell és lehet adott helyzetben

viselkedni.

• A gyermek képességei és adottságai alakíthatóak, de csak

egy bizonyos határig a családi nevelés hiányában.

• Nincs két egyforma család, minden családban mások a

szokások, a viselkedés minták, a jutalmazási és büntetési

módok.



A szakemberek közötti, hálózati 

együttműködésének jelentősége

• Ahhoz, hogy az eltérő fejlődést mutató gyermekek a

szükségletüknek megfelelő nevelésben tudjanak részesülni, a

megismerésükben és ellátásukban érintett valamennyi

szakembernek együtt kell működni a legkorábbi időtől kezdve.

• Ez rendszerben való gondolkodást igényel.

• E rendszer egyenrangú szereplői a gyermek, a szülő, a

pedagógus, a gyógypedagógus, a fejlesztőpedagógus, a

pszichológus, valamint a szociális szféra szakemberei.



Gyermekvédelmi észlelő- és 

jelzőrendszer működtetése…

„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját

családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet

elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint

önálló életvitelének megteremtéséhez.”

1997. évi XXXI. törvény 6. § (2)



A sikeres iskolakezdés alapja,

a „sikeres iskolakezdés” és nem az óvoda-iskola 

átmenet támogatása

Alapját a képességek szerinti fejlesztés képezheti a leginkább.

A sikeresség kompetenciaterületenkénti fókuszai:

• szociális képességek, amelyek alatt óvodában az önállóságot, a
kitartást, a nyitottságot, az együttműködési készséget, a
problémamegoldó gondolkodást, a konfliktusok kezelésének
képességét és az egyes társas helyzetekben való odaillő viselkedést,

• értelmi képességek, amelyek alatt a pszichikus funkciók megfelelő
működését, a kreativitást, a művészetekhez való pozitív viszony
kialakítását,

• verbális képességek, amelyek alatt a kommunikációs igény
motiválását, a kifejezőkészség komplex fejlesztését, a kulturált stílus
kialakítását, a beszédtechnika fejlesztését és a hibák korrigálását,

• testi képességek, amelyek alatt a nagy- és finommozgások
fejlesztését, az összerendezett mozgás kialakítását értjük.



.



A pedagógusok korszerű, speciális, 

célirányos továbbképzése 

Valamennyi pedagógus alkalmazzon adaptív pedagógiai
módszereket, váljon érzékennyé a végzettség nélküli
iskolaelhagyás problémájára, időben azonosítsa az erre
figyelmeztető jeleket, és tudjon megfelelő lépéseket tenni a
megelőzés érdekében.

A célhoz vezető eszközök:

• felkészülés a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni korai
jelzőrendszer bevezetésére és alkalmazására,

• felkészülés az inklúzió, integráció bevezetésére és alkalmazására,

• felkészülés az adaptív pedagógiai módszerek, aktív és
együttműködésen alapuló tanulásszervezési eljárások
alkalmazására,

• az iskolán kívüli partnerekkel való együttműködés gyakorlatának
kialakítása.



Helyi példaképek (lehetőség, jövőkép) bemutatása, 
tevékenységükkel való ismerkedés

• Balázs János,

• Oláh Jolán

• Snétberger Ferenc



Balázs János és Oláh Jolán képei



…és még…

Jó gyakorlatok átadása, horizontális tanulás…

A téma kapcsán a választást segítő szempontsor:

• pedagógiai-módszertani innovatív elemek jelenléte az intézményi jó gyakorlatban,

• esélyteremtés, hátránykompenzáció szakmai alapjai,

• állapotfelmérés, helyzetelemzés,

• a fejlesztés hátránykompenzáló jellege (csoportos, egyéni, differenciált fejlesztés, 
a folyamatszabályozottság mértéke),

• a fejlesztés komplex jellege

• szervezetfejlesztés elemei

• szemléletváltozás/attitűdváltás a szervezeti gondolkodásmódban

• továbbfejlesztési irányok (saját javaslat; az elemzés során felmerült javaslatok 
megfogalmazása)

• hálózati együttműködés / szakmai team munka jelenléte

(Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben, II. 
rész, Kozsdiné Mészáros Emese, Szent-Gály Viola, Vizy Boróka, Educatio Társadalmi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Osztály, Óvodafejlesztési Iroda)



Jó gyakorlatainkból…



.

Ha valakit annak alapján ítélünk meg, netán

elítélünk, amit biológiailag (öröklés, de a nemzeti

hovatartozás is), pszichológiailag (nevelés,

képzés) és szociológiailag (társadalmi és

gazdasági adottságok) magával hozott, nem

pedig annak alapján, amit ezekből kihozott,

akkor teljesen igazságtalanok vagyunk vele

szemben.

Viktor Emil Fankl



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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