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A PROJEKT INDOKOLTSÁGA

• Európa 2020 stratégia –
Nemzeti Reform Program

• Előrejelzések

• 18–24 évesek aránya – (10% 
alatt)

• Összefüggés a végzettség 
nélküli iskolaelhagyás és az 
alacsony iskolai tudásszint 
között

• Az óvodai nevelés szenzitív 
időszakában végzett nevelő-
fejlesztő tevékenységek 
preventív hatása

• A bevont óvodai feladatellátási 
hely, helyi igényein alapuló 
komplex preventív támogatást 
kap
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A PROJEKT FŐBB CÉLJAI AZ 

ALPROJEKT CÉLJAINAK TÜKRÉBEN

A minőségi oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés biztosítása a 

koragyermekkori nevelésben

Társadalmi integráció, 
hátránykompenzáció

A területi és térségi pedagógiai-
szakmai szolgáltató és módszertani 
támogató rendszer minőségének és 

kapacitásának fejlesztése – az 
óvodai nevelés módszertani 

támogatása

Ágazati, helyi, közösségi, 
intézményközi és hálózati 

együttműködések támogatása –
kiemelten az óvoda – általános 

iskola együttműködésének 
támogatása

A TANULÓI 
LEMORZSOLÓDÁS 
KOCKÁZATÁNAK 
CSÖKKENTÉSE



Egészben a rész – az óvodai alprojekt tevékenységei az iskolaiakon 

keresztül értelmezendők – ez egy rendszer

Alap- és középfokú iskolákra tervezett tevékenységek 
300 iskolai FEH 

157 óvodai FEH

Óvodai alprojekt



64 településen 157 óvoda (FEH)



FELKÉSZÜLÉSI ÉV



PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONTOK 
KÖZÖTTI ELOSZLÁS
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A bevont óvodai feladatellátási helyek megoszlása POK-ok szerint 
(db)



FENNTARTÓTÍPUSOK

Fenntartó típusa
Bevont óvodai FEH-ek (db) –

2018. szeptember

Állami felsőoktatási intézmény 1

Egyházi jogi személy 19

Községi önkormányzat 12

Megyei jogú városi önkormányzat 72

Önkormányzatok fenntartói társulása –

gesztor és tag
5

Önkormányzatok fenntartói társulása –

önálló társulás
0

Önkormányzatok fenntartói társulása –

társulási tanács
0

Önkormányzatok jogi személyiségű 

társulása
1

Városi önkormányzat 47

Összesen 157



Óvodai alprojekt – 2 év 
struktúrája

2018/2019-es 
nevelési év = 
felkészülési év

• Helyzetelemzés + 
intézményfejlesztési terv 

+ intézkedési terv

• Elindulnak a 
mikrocsoportok

(FEH) + mentorlátogatás

• Regionális műhelyek (2x)

• Mentorfelkészítés

2019/2020-as 
nevelési év = a 
megvalósítás éve

• Megkezdődik az 
óvodák intézkedési 
tervének 
végrehajtása 

• A választott 
tevékenységek 
teljesítése



INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI 

PROJEKTSZAKASZOK

Felkészülés

Helyzetelemzés, 
intézményfejlesztési 
terv elkészítése, 
mikrocsoport
elindítása, 
műhelyfoglalkozások

1. fejlesztési év

Az intézkedési terv 
végrehajtása, a 
mikrocsoport
támogatása, 
visszamérés, 
beavatkozás, 
módosítás 

2. fejlesztési év

Az intézkedési terv 
végrehajtása, a 
mikrocsoport
támogatása, 
visszamérés, 
beavatkozás, 
módosítás.

Intézményfej-
lesztési csoport

Mentor
POK-

munkatársak

Az intézményfejlesztésben közreműködők

2 fő 1 fő



KAPCSOLATOK
A szervezet 

megnevezése
Partner Meghatározás

A kapcsolattarás 

formája

OH-munkatársak

Központi munkatársak

Budapesten, az Oktatási 

Hivatalban dolgozó 

munkatársak Szóbeli 

(megbeszélések, 

találkozók, 

rendezvények, 

felkészítések)

Írásbeli (e-mail, posta)

Távmunkás szakmai szakértők
Mentorkoordinátor

Szupervizor + 2 fő szakértő

A POK-ban dolgozó 

projektmunkatársak

A POK-ban dolgozó 

projektmunkatársak

A bevont 

feladatellátási hely 

(FEH) és 

munkatársai

Intézményvezető
A bevont feladatellátási hely 

intézményvezetője
Szóbeli 

(megbeszélések, 

találkozók, 

rendezvények, 

felkészítések) 

Írásbeli (e-mail, posta)

Írásbeli (e-mail)

FEH-vezető
A bevont feladatellátási hely 

vezetője

FEH támogató 

szakértők(mikrocsoport)   

FEH-ben dolgozó 2 fő 

óvodapedagógus, aki 

távmunkás szerződést kötött az 

OH-val



A MENTOR…

A mentor olyan szakember, aki átfogóan támogatja az óvoda komplex

intézményfejlesztését, segíti az intézmények által választott szolgáltatási csomag

(és a hozzá kapcsolódó képzések, a mentorálás, a workshopok stb.) fejlesztési

folyamatba illesztését, a fejlesztés nyomon követését oly módon, hogy mindvégig

szem előtt tartja az esélyegyenlőség és a méltányosság elveit, azok

szempontjainak érvényesülését. Hitelesen és elkötelezetten közvetíti a projekt

célkitűzéseit.

Folyt. a Óvodai mentori kézikönyvben



AZ OKTATÁSI HIVATAL KÖTELEZ

Szakértelem, elhivatottság

OH képviselete és szolgálata

Támogatói attitűd



FELKÉSZÜLÉSI ÉV- FELADATOK
(részletek a Mentori kézikönyvben)

Mentorfelkészítés

Okt. 4–5.

FEH-látogatás (HES)

Novemberi műhelymunka 
(HES támogatása)

Jan. – Febr. 1 napos képzés: 
csomagválasztás, 

orientáció, IFT elők.

Mentorlátogatás

(március)

Mentorlátogatás 

(Június)



Kertvárosi Óvodák
6 tagintézménye (8)

Specializáltság (PÉCS)

Evangélikus óvoda

Keleti Óvoda
4 tagintézménye

(13)

Nyugati Óvodák 
1 tagintézménye 

(11)

Városközponti 
óvoda 

2 tagintézménye
(7)

Református óvoda

15 FEH



Mit nyújt aZ Óvodai AlProjekt a 
bevont intézményeknek?

Támogatás – óvodapedagógus 
végzettségű mentorok

egyedi és differenciált intézményi 
fejlesztési programokon keresztül 
(gyermekprogramok, jó gyakorlatok, óvoda-
iskola átmenet és SNI gyermekek  
támogatása)

2 fős komplex 
intézményfejlesztési irányítói 
munkacsoport

Óvodai tevékenységet támogató 
papír-írószer beszerzése

A hátránycsökkentő óvodai 
nevelőmunka feltételeinek 
javítása

Egyes intézményekben 
pedagógiai 
asszisztens / gyógypedagógiai 
asszisztens biztosítása

Tudástámogató tevékenységek
(pl. műhelymunka, képzés,  
mentorálás, hospitálás)



A pedagógusok előtt álló 
lehetőségek

• Személyre szabott, konkrét, megvalósítható 
feladatok

• Támogató intézményi mikrocsoportban való 
részvétel 

• Változatos, szervezett és egyéb önképzési formák 
igénybe vétele

• A pedagógusi karrierben történő előrelépés 
segítése – gyakorlati feladatok 

• Intézményre és személyre szabott támogató 
szolgáltatások biztosítása 



KOMPLEX INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS



AZ INTÉZMÉNYRE SZABOTT 

FEJLESZTÉS FOLYAMATA

• Helyzetelemzés

• Eredmények összegzése

• Fejlesztési terv

• Intézkedési terv

• Megvalósítás

• Korrekció

• Modellálás 



AZ INTÉZMÉNYRE SZABOTT 

FEJLESZTÉS FÓKUSZAI

Méltányos nevelés és 

tevékenységszervezés

Esélyegyenlőség – jogszabályi 

megfelelőség

Gyermeki fejlődés

Partneri kapcsolatok

Az óvoda belső világa



AZ ILMT PEDAGÓGIAI RENDSZER

A pedagógiai rendszer egy adott pedagógiai cél vagy 

célok elérése érdekében, egy adott pedagógiai 

koncepció alapján kidolgozott hételemű rendszer, 

amelynek részei:

pedagógiai koncepció, tanulási-tanítási 

eszközök, 

értékelés és eszközei, 

A pedagógusok felkészítési 

programjai, 

szakmai háttértámogatás, 

(Falus–Környei–Németh–Sallai 2012: 56.)

programkarbantartás a fejlesztő műhely 

részéről.



AZ ILMT PEDAGÓGIAI RENDSZER PILLÉREI

Gyermekkép, 

pedagógiai 

alapelvek

Az inkluzivitás

folyamatelvű 

megközelítése

Komplex 

intézmény-

fejlesztés Hálózati 

tanulás



GYERMEKKÉP,

PEDAGÓGIAI ALAPELVEK

Minden gyermek értékes,

Minden gyermek bevonható, motiválható,

Autonóm, felelős, önszabályozó tanulás biztosítása, 

Érzékszervek fejlesztése,

Érzelmi/társas intelligencia fejlesztése,

Aktuális történésekhez kapcsolódó  tanulási lehetőségek,

Produktív tanulás biztosítása,

Gondolkodási képesség fejlesztése,

Asszertív és erőszakmentes kommunikáció alkalmazása, 

fejlesztése,

Demokratikus nevelés.



A HÁLÓZATI TANULÁS ELEMEI

Intézményfejlesztési mikro csoportok,

Partneri együttműködésre épülő nevelőtestületi műhelyek, 

képzések,

Belső intézményi hospitálási rendszer működtetése,

Intézmények közötti szakmai műhelyek, képzések,

Intézmények közötti hospitálási rendszer működtetése,

Komplex szakmai napok – szakmai közösségfejlesztés,

Személyes és mikro csoportos konzultáció: 

Mentor, POK munkatárs, szaktanácsadó.

(Arató–Varga 2005)



AZ INKLUZIVITÁS FOLYAMATELVŰ 

MEGKÖZELÍTÉSE

Folyamatos 

megújulás

Sokszínűséget 

tükröző téri-tárgyi 

környezet

Interakcióban a 

sokszínűséggel –

a megvalósítók 

felkészültsége

Személyre 

szabott 

tartalmak és 

cselekvések

A sokszínűség 

értékelésének 

szemléltetése

Partneri háló

Inkluzív 

környezet



Mentori dokumentáció

A mentor által készített dokumentumok

a. Havi mentori munkaterv (hmt) – havonta

b. A havi mentori munkaterv reflexiója (hmtr) – havonta

A Havi mentori munkaterv reflexiója című dokumentum célja, hogy a mentor

reflektáljon a munkatervben megjelölt tevékenységekre. A reflexiónak

szinkronban kell lennie a feltöltött havi mentori munkatervvel.

c. Távmunkás beszámoló

d. A szabadság nyilvántartása

e. Az intézménylátogatás dokumentumai (a Jelenléti ív és az Emlékeztető).

Mikrocsoport tagok által elkészített dokumentumok

Emlékeztető elkészítése (havonta)



Helyzetelemzés sablon



















KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 
FIGYELMET!

Szabadi Edit mesterpedagógus

pedagógiai előadó – köznevelési, 
pedagógusminősítési, 
tanfelügyeleti, auditor szakértő, 
tréner

minőségfejlesztő-oktató 
szaktanácsadó, mentor

Református Pedagógiai Intézet

szabadi.edit@reformatus.hu

+36 30 862 6543
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