
2012-ben az Európai Unióban a 18-24 évesek 12,8%-a nem 
fejezte be a középiskolát és már nem is volt benne az 
oktatási rendszerben. Ez mintegy 5,5 millió fiatalt jelent, 
akiknek 40százaléka munkanélküli is egyben. 

  

Éppen ezért ezek a fiatalok sok közvetlen és közvetett 
kiadást jelentenek a társadalmak számára. 

Ezért is került az Európai Unió fókuszába a téma és 
jelölték ki,a stratégiát, miszerint 2020-ra ezt az arányt 10 
százalék alá kell csökkenteni. 



 
Sikeresebbek azok az iskolarendszerek, amelyek egyenlő 
tanulási esélyt biztosítanak minden tanuló számára, 
függetlenül azok társadalmi, gazdasági státuszától.  
 

Ugyanakkor azokban az országokban, amelyekben több tanuló ismétel évet, 
és ahol a gyerekek különböző típusú iskolákban tanulnak, a teljesítményük, 
képességeik szerint elkülönítve, alacsonyabb az iskolarendszer 
összteljesítménye.  

 

A PISA vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy 

azokban az országokban, ahol többet költenek iskola előtti 
nevelésre, és ahol többen járnak óvodába, ott jobbak az 
eredmények 

A korai iskolaelhagyás 
elleni eszközök 



 
A korai iskolaelhagyás terén Magyarországon a piramis 
csúcsa látszik, a periódus  vége: 

 14-18 éves kor között, ahol a tanuló eltűnik a rendszerből, 
elsősorban a szakképzésben.  

A követő és korrekciós szemlélet önmagában hatástalan, ha 
nem párosul megelőző és beavatkozó szemlélettel.  

Ezért foglalnak el kiemelkedő szerepet a korai 
iskolaelhagyás elleni küzdelemben a preventív eszközök  és 
a kora gyermekkori és kisiskolás szakasz. 

A korai iskolaelhagyás 
elleni eszközök 



 
A kora gyermekkori nevelésbe fektetett erőforrások 
megtérülése a legmagasabb, miután ez a későbbi tanulásra 
és annak hatékonyságára alapvető befolyással bír.  

Ez a megtérülési ráta különösen magas a hátrányosabb 
helyzetű gyermekek esetében, akik otthonról nem kapnák 
meg ezt az életre szóló fontos belépőt. A kora gyermekkori 
nevelés tehát nem pusztán kompetenciákat fejleszt, de 
megteremti a későbbi hatékony tanulás alapját. 
 

Az oktatásba való beruházás életcikluson át való szemléltetését egy amerikai közgazdásznak, James 
Heckmannak és társainak köszönhetjük 

A kora gyermekkori nevelés 
gazdasági és társadalmi haszna 



 
A kognitív fejlődéstudományok és a neurológiai kutatások szerint: 

a gyermekek bizonyos dolgokat bizonyos korszakokban tanulnak, 
meghatározott sorrendben, így az agy különböző funkciókat és 
készségeket illetően más és más korszakban jár a „csúcson”.  

„tanulási ablakok” 

 Az érzelmi kontroll elsajátítása az első életévben történik és négy éves 
kor után ezen a területen már lelassul a fejlődés. 

 A társas kapcsolati készségek egy és két éves kor között fejlődnek 
nagyot,utána az agy érzékenysége ezen a területen folyamatosan 
csökken és négy éves korra közepes szintre áll be.  

A nyelv fejlődése terén az agy szintén az egy és kétéves kor között jár 
a csúcson,  

a számolási készségek terén pedig az egy és három éves kor közötti 
korszak döntő 

A kora gyermekkori nevelés 
szerepe a gyermek fejlődésében 



 
A legfrissebb neurológiai kutatások: a gyermek fejlődése erősen élményfüggő, 
éppen ezért a fejlesztés sok társas interakciót és strukturált gyakorlást igényel.  

 
A legfontosabb elemek, amit a kora gyermekkori nevelés terén érdemes 
kiemelni: 

  A tanulási kapacitás az első négy évben a legérzékenyebb 
  Az interaktív környezet elősegíti az agy fejlődését 
  A tanulás erősen kötődik a szociális-érzelmi fejlődéshez 
  A gyerekek folyamatosan a korábbi élményeken és új információkon alapuló      

interakciókban építik megértésüket 

 
Más kutatások azt támasztják alá, hogy a kora gyermekkori szakaszban a 
nevelésnek a táplálkozást és a pénzügyi ösztönzőket meghaladó hatása van a 
gyermek kognitív, szociális fejlődésére, iskolai előmenetelér. 

A kora gyermekkori nevelés 
szerepe a gyermek fejlődésében 



 
Az óvoda hatását a későbbi tanulói teljesítményekre a 
PISA nemzetközi tanulói 

teljesítménymérési vizsgálat is alátámasztja.  

Azok a gyerekek, akik több mint egy évet 

töltöttek óvodában, jobban teljesítenek később az 
iskolában, akár számításba vesszük a 

családi hátterüket, akár nem. 

A kora gyermekkori nevelés 
szerepe a gyermek fejlődésében 



 
Egy európai országokra is vonatkozó nemzetközi összehasonlító kutatás 
kimutatta, hogy az óvodai részvétel és különösen az óvodáskori 
szövegértési/olvasási teljesítmény magasabb szövegértési teljesítményhez 
vezet az általános iskola végére, bármilyen is a tanuló családi háttere. 

Mások összefüggést találtak az iskola előtti intézményes nevelés hossza és a 
középfokon elért matematikai és természettudományos tanulmányi 
teljesítmény között. 

Magyarországon: az óvodáztatás jótékony hatását a hátrányos helyzetű 
gyermekek kompetenciáinak fejlődésére: plusz kétévnyi óvodába járás a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek körében a teljes populációt 
jellemző szórás 28-30%-ának megfelelő javulással járt együtt az összetett 
teszteredményekben az egyik kutatás szerint. 

A kora gyermekkori nevelés nem elsősorban  kiterjedtsége, hanem a 
minősége miatt lehet pozitív befolyással a gyermekekre.  

A kora gyermekkori nevelés az 
Európai Unióban is a középpontban 



 
„A tagállamoknak többet kell fektetniük a kora gyermekkori nevelésbe, amely a további 
tanulás megalapozásának, az iskolából való lemorzsolódás megakadályozásának, valamint 
az igazságosabb eredmények támogatásának és az általános képzettségi szint növelésének 

hatékony eszköze.” 2008:A korai számít: a kora gyermekkori nevelés javítása 
címmel szervezett európai szimpózium megerősítette, hogy: 

 A kora gyermekkori nevelés minőségének javítása hozza a legnagyobb 
megtérülést a költségvetésnek közép- és hosszútávon, 

  A kora gyermekkori nevelés minősége hozzájárul a hosszú távú gazdasági 
jóléthez, 

  A jó színvonalú kora gyermekkori nevelés alapozza meg a későbbi tanulást, 

  A kora gyermekkori neveléshez való hozzájutás bővítése nem sokat ér, ha 
annak nem megfelelő a színvonala, 

  A 0-6 éves korig tartó nevelésnek holisztikusnak (kognitív, társas, fizikai és 
érzelmi) kell lennie és ágazatokon átívelőnek (koordináció), 

 A jó minőségű kora gyermekkori neveléshez szükséges a jó képzés, megfelelő 
fizetés és munkafeltételek, motivált pedagógusok. 

A kora gyermekkori nevelés az 
Európai Unióban is a középpontban 



 A régiók között óriási ellátásbeli egyenlőtlenségek a kisgyermekekre 
irányuló egészségügyi szolgáltatások terén. 

Az egészségügyi ellátás mutatói alapján Észak-Magyarország és Észak-
Alföld – a romák által sűrűbben lakott területek – egészségügyi ellátása a 
legkedvezőtlenebb.  

2010-ben országosan a várandós anyák 34%-a igényelt fokozott gondozást, 
de Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ez az arány 58%. 

A területi védőnői jelentések alapján az országosan nyilvántartott, 
gondozott családok több mint 10%-a (nagyjából 70 ezer család) él a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, a települések felében nincs 
szervezett védőnői ellátás. 

Észak-Magyarországon, ahol a legtöbb hátrányos helyzetű kistelepülés 
található (260), több mint 60%-ban, a dél-dunántúli 216 település 70%-ában, 
az észak-alföldi 194 település majdnem felében nem érhető el a megfelelő 
védőnői szolgáltatás. 

Területi különbségek a korai 
egészségügyi ellátórendszerben 



 
Magyarország tipikusan „kettős rendszer” működik: 

A korai gyerekellátás különválik a 3 év alatti gyerekek bölcsődei és a 3 és 7 
év közötti gyerekek óvodai gondozására, nevelésére.  

2010 júniusától kialakított új kormányzati struktúrában már egy 
minisztériumon belül, de változatlanul külön államtitkárságokhoz tartozik. 

Az óvodáztatás a közoktatás első lépcsőfokát jelenti (öt éves kortól van 
nevelési kötelezettség, amit a 2014 szeptemberétől három éves korra 
szállítottak le), a minisztérium hatáskörébe tartozik a pedagógiai 
programok jóváhagyása, felügyelete, valamint a pedagógusképzés 
fejlesztése.  

A szociális tárca háttérintézménye, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet szakpolitikai anyagokkal segíti a munkát. 

a Magyar Bölcsődék Egyesülete is aktív szerepet vállal a szakmai 
kérdésekben 

 
A kora gyermekkori intézményes 

nevelés 



 
Az  óvó-védő, az érzelmi-szociális és a nevelő-
személyiségfejlesztő szerep.  
Fontos alapelv, hogy a nevelés elsődlegesen a család dolga, az 
óvoda csak kiegészítő szerepet játszik ebben.  
Magyarországon az óvodai nevelés elsődleges feladata a 
gyermekek testi és lelki egészségének fejlesztése, gondozása az 
egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és 
szocializáció biztosítása illetve az anyanyelvi és értelmi 
fejlesztés megvalósulása mentén.  
Legfontosabb módszere a szabad játék, amelyen keresztül az 
életkornak és a fejlettségnek megfelelően műveltség- és 
tudástartalmak átadása is megtörténik.  
A magyar óvoda jó minőségét egyaránt garantálja a kedvező 
gyermek/óvodapedagógus arány, a jól képzett munkaerő és hogy 
a játék áll a központban.  
 

Az óvoda hármas 
funkciója 



 
Eltérő kultúrák  

Empirikus kutatási eredmények: az óvodai dolgozók sokszor 
tanácstalanok a roma gyerekek óvodai nevelésével kapcsolatban.  

A roma gyerekek többsége egy évet jár óvodába, ezután a nevelési 
tanácsadóba küldik, ahol a szakemberek még egy óvodában eltöltendő 
évet javasolnak számukra. 

Egy 2000-ben megjelent felmérés: 

A roma szülők sokszor nem szívesen viszik gyerekeiket az integrált 
óvodákba, mivel tartanak a nem romáktól és attól, hogy konfliktus 
esetén a nem roma óvódapedagógus nem védené meg őket.  

Szegregáció a koragyerekkori ellátásban 

Az óvodából az iskolába való 
átmenet 



 
 Óvoda-iskola átmenet sikertelenségére: a tanuló 

magántanulóvá nyilvánítását.  
 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről értelmében a 

tankötelezettség magántanulóként is teljesíthető. A 
magántanulói státusz mentesíti a gyermeket a szó szerinti 
iskolába járástól.  

 Miközben a gyermek magántanulói státuszának megállapítása 
szülői beleegyezéshez kötött, az oktatásügyi hatóságokat a 
törvény kötelezi arra, hogy a helyi hatóságokat és a 
gyermekjóléti szolgálatot kellőképpen tájékoztassák, ha fennáll 
a gyanúja annak, hogy a gyermek magántanulóként nem tudja 
majd sikeresen teljesíteni tanulmányait. A gyakorlatban 
azonban ezt a státuszt szokták felhasználni arra, hogy a roma 
gyermekeket kizárják a többségi oktatási intézményekből.  

Az óvodából az iskolába való 
átmenet  



 
 A kora gyermekkori területen sokféle stratégia létezik, nincsen érvényes átfogó stratégia.  
 A gyermekszegénység elleni stratégiát ugyan 25 évre tervezték, de megfelelő politikai 

aktor és finanszírozás híján nem tekinthető igazán élőnek.  
 A kormányzati struktúrában korábban és most sincs a kora gyermekkori politikákért 

kifejezetten felelős ágens.  
 A szociális - és oktatáspolitikáért felelős tárcánál a szakértők szerint nem a témának 

megfelelő súllyal van jelen a gyermekvédelemért vagy kisgyermekkori fejlesztésért 
(óvoda, korai fejlesztés) felelős kompetencia.  

 A roma felzárkózás ügye egy másik tárca hatáskörébe tartozik, a két tárca közötti 
munkamegosztás a koragyerekkort tekintve nem egyértelmű.  

 Nagy kihívás a koragyerekkori programok esetén az is, hogy ezek mennyire tudnak 
egymásra épülni.  

 Amennyiben nincsen valódi folytatás, úgy ez a kezdeti pozitív hatást kiolthatja. Ha nincs 
befogadó óvoda, iskola, akkor a kora gyermekkori intézmények munkája nem lesz 
hatékony.  

 Ugyanígy az általános iskola utáni továbblépést is biztosítani kell. Általános tapasztalat, 
hogy a roma gyerekeket az általános iskola végéig sikerül eljuttatni, a középfokon a 
befogadó intézmények híján nagyrészt lemorzsolódnak. 

 
Ágazati koordináció, irányítási 

struktúra, stratégia 

 



 
 A roma gyerekek nagy arányban SNI-vé nyilvánítása az iskoláskor kezdetén azért is 

feltűnő, mert előtte nagy részük nem került be a korai ellátás rendszerébe.  

 A romákat vizsgáló Életpálya kutatás szerint a cigánygyerekek negyven százalékának 
soha nem meséltek otthon, ezáltal szókincsük is korlátozottabb marad.  

 Ez egyrészt annak tudható be, hogy a romák által sűrűbben lakott régiókban minden 
területen szakemberhiány tapasztalható a korai ellátásban.  

 Míg korábban általában a védőnő mindenhova eljutott, ma gyakran a szegregátumokba 
már nem tud, nem mer elmenni.  

 Ha az egyéves és három éves kor közötti szakasz nem megfelelően fejlesztő-
támogató, már nagy hátránnyal indulnak azok a gyerekek, akiknek az otthoni 
környezete nem igazodik az elvárt normára és értékrendre épülő oktatási 
rendszerhez. 

 A jelzőrendszer sem működik mindig tökéletesen, a védőnő, orvos, gyermekjóléti 
szolgálat és bölcsőde, óvoda között nem mindig tökéletes az információáramlás. Nem 
létezik egy, a gyerekeket követni tudó egységes adatbázis.  

A kora gyermekkori ellátások 
elaprózottsága, a protokollok hiánya 



 
 Az iskolából való korai lemorzsolódást legjobban a megfelelő minőségű kora gyermekkori 

nevelés tudja megelőzni.  
 Ez különösen igaz a hátrányos helyzetű gyermekek esetében, ahol a megfelelő korai nevelést a 

család nem feltétlenül tudja biztosítani, ezért különböző formákban támogatásra szorulnak 
ezen a területen. Ezek a problémák halmozottan érintik a roma népességet.  

 Ahogy a roma kora gyermekkori inklúzió hazai helyzetét elemző országjelentés megállapítja: 
A kora gyermekkori nevelés és fejlesztés területén csak akkor érhetünk el eredményt, ha 
több fronton, de egymásra épülve, koherensen avatkozunk be, és az érintett családok 
igényeit felmérve az ő aktív részvételükkel alakítjuk ki és működtetjük az 
intézményrendszert. A három fő terület, amelyek szerves egységet alkotva az intézkedések 
középpontjában kell, hogy álljanak: 

 (A) az attitűd-, és szemléletformálás, 
 (B) az egészséges kisgyermekkor feltételeinek megteremtése és biztosítása, illetve 
 (C) a kisgyermekkori nevelés intézményes kiterjesztése (lásd 14. ábra). 
(Forrás: Szilvia Németh (szerk.) (2008): Discrimination in Education - UNESCO Country-report – Hungary 2007. OFI, Budapest. 
Országjelentés a romák kora-gyermekkori integrációjáról, Tárki-Tudok, 2011, Budapest) 

 
 Komoly szinergiát jelenthetne, ha a kora gyermekkori nevelés és a korai iskolaelhagyás 

problémáját közösen próbálnák kezelni az illetékes szervek és intézmények. 

Javaslatok 


