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Dr. Vágó Irén-Labáth Ferencné

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával kapcsolatos

kutatás zárójelentése1

A kutatás célja

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) Közoktatási Szakállamtitkársága és az

Országos Köznevelési Tanács (OKNT) az óvodapedagógusok körét bevonva, tapasztalataikra,

javaslataikra is építve elemzést kívánt készíttetni az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram

(ÓNOAP) felülvizsgálatának esetleges szükségességéről, indokoltságáról, az esetleges

korrekció lehetséges irányairól, továbbá arról, hogy az Alapprogram hatályba lépése óta eltelt

több mint egy évtized milyen kihívásokat támaszthat az alapdokumentummal szemben. 

A kutatás módszerei – az on-line kérdőív

A megrendelés gerincét alkotó kutatás2 keretében az OKM Közoktatási Főosztály

megbízásából elektronikus kérdőívvel kerestük meg az óvodai intézmények, továbbá az óvodai

feladatot ellátó intézményegységek vezetőit. Kértük, hogy osszák meg velünk gyakorlati

irányítási és nevelési tapasztalataikat az Alapprogram erősségeiről, és amennyiben olyan

tapasztalatuk is van, akkor annak hiányosságairól; annak érdekében, hogy véleményükkel, pro

és kontra érveikkel segítsék a döntéshozókat a felülvizsgálat szükségességének megítélésében,

illetve az esetleges változtatások lehetséges irányainak kijelölésében. A kutatásra és az elemzés

elvégzése rendelkezésre álló rendkívül szerény – összesen 1,1 millió forintos – keret miatt papír

alapú postai vagy lekérdezéses kérdőíves vizsgálatra nem kerülhetett sor. Komoly előzetes

tájékozódás után a kutatók on-line kérdőív kiküldését javasolták, melyet a megrendelő

elfogadott és támogatott3.

A kérdőív szakmai előkészítéséhez felhasználtuk „Az Óvodai nevelés országos

alapprogramjának hatása az óvodákra” címet viselő projekt keretében 2001 tavaszán

                                                
1 A zárójelentés szöveges része (Vágó Irén munkája), amely tartalmazza a kutatás leírását és az Óvodai
nevelés országos alapprogramjával kapcsolatos eredmények elemzését, önmagában is kerek egész,
hiszen a vizsgált problémakör egészéről nyújt áttekintést. A kutatás összegzése Vágó Irén és Labáth
Ferencné közös munkája. Az első melléklet a kutatás fontos elemét képező fókuszcsoportos
beszélgetést, a második a kvalitatív vizsgálat fő pillérét jelentő on-line kérdőív alapstatisztikáit és azok
elemzését mutatja be (mindkettő Labáth Ferencné munkája), a harmadik pedig teljes körűen közre adja
a nyitott kérdésekre adott válaszokat (Vágó Irén szerkesztésében), tekintettel a részletek iránt érdeklődő
olvasók igényeire. A függelék tartalmazza a kutatás dokumentációját, a folyamatábrától a kérdőívig és
az óvodavezetőknek írt levelekig bezárólag.
2 A kutatást  Vágó Irén és Labáth Ferencné vezette.
3 A kutatás folyamatábráját az 1. függelék tartalmazza.
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megvalósult vizsgálatsorozat eredményeit is. Az Országos Értékelési és Vizsgaközpont

(OKÉV), az Országos Közoktatási Intézet (OKI)4 és az Oktatáskutató Intézet (OI)

közreműködésével zajlott óvodai kutatás elsődleges célja annak vizsgálata volt, hogy az óvodai

nevelés legfontosabb helyi dokumentumaiban (a helyi nevelési programokban, a

csoportnaplókban, a gyermekek fejlődését dokumentáló személyiséglapokon) mennyiben

tükröződnek az Alapprogram elvei. Óvodai szakértők közreműködésével azt is vizsgálták, hogy

az óvodai nevelés napi gyakorlatában hogyan valósultak meg az óvodák tartalmi munkáját

szabályozó központi dokumentum fő célkitűzései. A kutatásnak szerves részét képezték az

óvodapedagógusok, a szülők és az intézményvezetők kérdőíves vizsgálatai, ez utóbbi5

tapasztalatait tudtuk leginkább kamatoztatni mostani munkánkban. 

Az on-line kérdőív szakmai megalapozását segítette egy intézményi háttér és tapasztalat

tekintetében sokszínű óvodavezetői, szakértői csoporttal végzett, közel 3 órás fókuszcsoportos

interjú6, majd pedig a kérdőívtervezet próbakérdezéssel történt tesztelése különböző

intézménytípusú, fenntartójú, kisebb-nagyobb településen működő óvodák, intézményegységek

esetében. A végleges kérdőív kérdéseinek szakmai tartalmát döntő mértékben meghatározták

azok a vélemények, problémák, javaslatok, melyeket a fókuszcsoport tagjai, illetve azon

intézmények/intézményegységek vezetői hangsúlyosan említettek, akik vállalták a

próbakérdezésben való közreműködést7. 

A próbakérdezés után véglegesített kérdőívet és az óvodavezetőknek szánt kísérő,

motiváló levelet8 kiküldés előtt megtekintette az OKM óvodai referense, közoktatási

főosztályvezető-helyettese, s egy kérdés kapcsán az oktatási jogok biztosának és a

szakállamtitkárnak az állásfoglalását is kértük. A jóváhagyott kérdőív on-line változatát és a

háttér adatbázis működését 24 órán át teszteltük.

Mindezen kontrollfolyamatok után az intézményvezetői levelet9 – azzal a linkkel,

amellyel a kérdőív elérhetővé vált – január 27-én küldtük ki az óvodai intézménykataszterben

található, óvodai nevelési feladatot ellátó, intézmények/intézményegységek e-mail címére.

Mivel a kérdőív kitöltése körülbelül 10-15 percet igényelt, kértük a vezetőket/helyetteseket,

hogy hét végéig töltsék ki a kérdőíveket, és a kérdőív végén található „Küldés” gomb

                                                
4 Az Oktatáskutató Intézet részéről a projektet Vágó Irén vezette.
5 Az óvodavezetői kérdőívet Vágó Irén készítette. Az eredményekről lásd: Óvodai intézményrendszer,
óvodai nevelés az ezredfordulón. Új Pedagógiai Szemle, 2002. 12. szám 52-74. oldal. 
6 Lásd a zárótanulmány fókuszcsoportról szóló I. számú mellékletét.
7 Segítségüket, közreműködésüket ezúton is köszönjük.
8 Mindkettő Vágó Irén munkája.
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megnyomásával juttassák el válaszaikat a háttér adatbázisba. Szerverhiba miatt egy délután

nem lehetett a kérdőívet megnyitni, erre való tekintettel – egy újabb levélben10 – további két

nappal meghosszabbítottuk a kitöltési határidőt. Így összességében a január 27-től február 5-ig

terjedő időszakban éjjel-nappal ki lehetett tölteni a kérdőívet11. A kérdőív kitöltése

természetesen önkéntes volt, és az on-line megoldási mód teljes anonimitást biztosított az

óvodavezetők/helyettesek számára.

Az összes e-mail címmel rendelkező 2497 óvodába12 kiküldött felkérő levélből

téves/megváltozott e-mail cím miatt 350 visszajött. Azon 2147 levélre, amely eljutott a

címzettekhez 997 válasz, kitöltött kérdőív érkezett vissza. Az adatbázis tisztítása után a

fennmaradó 979 darab – több mint 90%-os kitöltöttségű – kérdőív adatait elemezzük. Ez a

végső, 979 elemszámú minta – az oktatásszociológiai vizsgálatokban rendkívül magasnak

számító – 46%-os visszaküldési aránynak köszönhetően jött létre. A szokatlanul magas arány

egyaránt jelzi az intézményvezetők alapprogrammal kapcsolatos motiváltságát és azt, hogy a

válaszolók magabiztosan kezelik a kitöltéshez elengedhetetlen eszközt, a számítógépet. A

feladat és a téma iránti elkötelezettséget, valamint az otthoni számítógép-használat

óvodapedagógusok körében való egyre nagyobb elterjedtségét mutatja a következő adat is: a

kérdőívet hivatali időn túl13, hétköznap este-éjjel és szombat-vasárnap kitöltő óvodavezetők

aránya megközelítette a 10%-ot.

Az óvodai minta reprezentativitása 

A minta országos reprezentativitását három szempont szerint vesszük górcső alá: az óvoda

fenntartójának típusa, az óvoda telephelyének típusa és régiója szerint. A vizsgálat keretében e

három ismérv szerinti egyszempontú megoszlások összehasonlítását végezzük el a sokasági (az

ország összes) és a mintabeli (kérdőívünkre válaszoló) intézményekre vonatkozóan.

A mintába bekerült 979 óvoda 35,6%-a az összes magyarországi óvodai nevelési feladatot

ellátó intézménynek. 

                                                                                                                                                       
9 Lásd a II. függelékben az 1. levelet.
10 Lásd az II. függelékben a 2. levelet.
11 A kérdőívet lásd a III. függelékben.
12 A 2007/2008-as nevelési évben a működő 2750 óvodai feladatot ellátó intézmény 90,8%-a
rendelkezett e-mail címmel. 
13 Az adatkezelő program automatikusan rögzítette minden kitöltött kérdőív elküldésének idejét.
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1. táblázat
Az óvodák megoszlása (%) országosan és a mintában a fenntartók típusa szerint 

Megoszlás %Óvodafenntartók
Országos Minta

Helyi (kerületi) önkormányzat 84,5 85,0
Megyei (fővárosi) önkormányzat 1,8 3,3
Központi költségvetés 0,7 1,4
Egyház 4,5 4,3
Alapítvány, magánszemély 5,7 4,3
Egyéb 2,8 1,7
Összesen 100,0 100,0

2. táblázat
Az óvodák megoszlása (%) országosan és a mintában az óvoda telephelyének
településtípusa szerint

Megoszlás %Településtípusok
Országos Minta

Budapest 15,1 16,8
Város 33,9 36,2
Község 35,2 36,3
Kisközség 15,7 10,7
Összesen 100,0 100,0

3. táblázat
Az óvodák megoszlása (%) országosan és a mintában telephelyük régiója szerint

Megoszlás %Régiók
Országos Minta

Közép-Magyarország 26,5 27,7
Közép-Dunántúl 12,1 12,9
Nyugat-Dunántúl 13,1 14,6
Dél-Dunántúl 11,1 9,9
Észak-Magyarország 15,1 13,5
Észak-Alföld 12,9 12,4
Dél-Alföld 9,2 9,0
Összesen 100,0 100,0

Az egyszempontú eloszlások tanúsága szerint a minta hűen tükrözi a magyarországi óvodai

összetételt az intézmények fenntartói szerint, a régiók szerinti mintabeli megoszlás pedig szinte

tökéletesen visszaadja az országosat. Az országos14 és a mintabeli intézménymegoszlás három

táblázatba foglalt értékeit összehasonlítva megállapítható, hogy a két oszlopsor közötti
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soronkénti eltérések, egyetlen kivételtől eltekintve sehol sem haladják meg a – rendkívül jónak

tekinthető – két százalékpont körüli értéket. Az egyetlen kivétel a kisközségek (1000-nél kisebb

lakosságszámú települések) alulreprezentáltsága a mintában az országos arányukhoz képest

(lásd 2. táblázat). Ez az eltérés nem a kistelepülési intézményvezetők válaszadási

hajlandóságának gyengeségéből, hanem abból fakad, hogy ezen intézmények közül arányosan

kevesebb rendelkezett e-mail címmel. Bármilyen okból alakult is ki az alulreprezentáltság,

tény, hogy a kisközségek óvodáira csak korlátozott érvényességgel tehetünk kijelentéseket

kutatási adataink alapján. Érdemes ugyanakkor felhívni a figyelmet a helyi önkormányzatok és

az egyházi fenntartók mintabeli arányának tökéletes illeszkedésére az országos arányokhoz.

Ennek következtében viszont e két – számarányát tekintve is meghatározó (együtt 89,3%) –

intézményi csoportba tartozó válaszolóink véleménye igen jól reprezentálja a helyi

önkormányzati, illetve az egyházi intézményeket vezető óvodapedagógusok véleményét.

Az on-line kérdőív kérdései, az adatbázisban használt változók 

Az on-line kérdőív a szakmai standardoknak megfelelően a kutatás fő témájának vizsgálatára

irányuló kérdésekből és a válaszoló intézményi kör, illetve személyek fő jellemzőinek

azonosítására szolgáló háttérkérdésekből áll. A háttérkérdések közül a válaszadó által képviselt

intézmény sajátosságait (pl. intézmény-, telephely-, fenntartótípus, nagyság, összetétel)

vizsgáló kérdések a kérdőív elején (1-9. kérdés), a válaszadó szakmai szerephelyzetének

néhány sajátosságára (pl. nem, vezetői gyakorlat, beosztás) rákérdezők pedig a végén

találhatóak (19. kérdés). A háttérkérdésekre adott válaszok alkotják az adatbázis háttérváltozóit,

melyeket más néven független változóknak15 neveznek. A kutatás alapvető céljának

megfelelően az óvodai nevelés szabályozásával, kiemelten a központi tartalmi szabályozó

dokumentummal, az Óvodai nevelés országos alapprogramjával kapcsolatban tettünk fel

kérdéseket. Az ezekre a kérdésekre (10-18.) adott intézmény/intézményegység-vezetői, illetve

vezető-helyettesi válaszok alkotják az adatbázis függő változóit.  Az ebbe a körbe tartozó

válaszok ugyanis már jelentősen meghatározottak a független (háttérváltozók) által: például az,

hogy valaki milyen nevelési területeknek, témáknak adna nagyobb hangsúlyt egy esetlegesen

felülvizsgált alapprogramban, az függhet például az óvodája gyerekösszetételétől, a fenntartó

óvodával kapcsolatos elvárásaitól stb. 

                                                                                                                                                       
14 Az országos adatokat a 2007. októberi statisztika adatbázisaiból az OKM Statisztikai Főosztály
bocsátotta rendelkezésünkre.  Köszönjük a segítséget.
15 Ezek a válaszok, például hogy valaki hány éves, mi az óvodájának a telephelye vagy éppen ki a
fenntartója függetlenek a válaszoló személy véleményétől, attitűdjétől. 
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A fenti kérdéseket zárt, többnyire feleletválasztásos formában tettük fel az

óvodavezetőknek; az utolsó 20. kérdés azonban nyitott volt, ahol a saját szavaikkal írhatták le

az alapprogrammal kapcsolatos esetleges problémáikat, észrevételeiket a válaszadók 1000

betűhelynyi terjedelemben. Az on-line kérdőív összeállítása során szükségesnek, indokoltnak

éreztük ennek a kérdéstípusnak az alkalmazását, annak érdekében, hogy az alapprogrammal

kapcsolatos vélemények teljes spektrumát feltárhassuk.

A kutatás eredményei

A kutatás numerikus adatait SPSS program segítségével dolgoztuk fel, az eredményeket

szöveges, táblázatos formában, továbbá grafikonon és diagramon ábrázolva közöljük.

Az alapstatisztikákat (a válaszlehetőségek gyakorisága, átlagok) a kérdőív 19 zárt kérdése, azaz

az adatbázis minden numerikus változója tekintetében a II. melléklet mutatja be. A 20. nyitott

kérdésre érkezett válaszokat szöveghűen tartalmazza a III. melléklet.

A kutatás fő kérdéseire16 – az óvodai élet, elsősorban az óvodai nevelés tartalmi

szabályozásához kapcsolódó kérdésekre – érkezett válaszokat, az óvodavezetői vélemények

különböző háttérváltozóktól való függőségét, esetenként függetlenségét többváltozós

statisztikai próbákkal vizsgáltuk. Az elemzés eredményeit az alábbiakban mutatjuk be. 

Az óvodai nevelés alapprogramjának fogadtatása

Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.)

kormányrendelet már megjelenésekor is kedvező értékelést kapott az óvodapedagógus szakma

szinte minden képviselőjétől. S jelen vizsgálatunkban, a bevezetés után 10 évvel is azt állították

az óvodavezetők, hogy szinte senki sem (3%) maradt közömbös az alapprogram iránt,

mindössze 5 vezető (0,6%) emlékezett arra, hogy nevelőtestületük kezdetben nagyon

elutasítóan, 31 fő (3,7%) pedig arra, hogy kissé elutasítóan viszonyult az ÓNOAP-hoz.

                                                
16 Melyek a kérdőív 10–18. kérdéseiben kerültek megfogalmazásra. 
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1. ábra
Az óvodai nevelés országos alapprogramjának fogadtatása a bevezetéskor

Kérdés: Hogyan fogadta nevelőtestületük az Óvodai nevelés alapprogramját a bevezetésekor?

A bevezetéskor élvezett magas, 89,1%-os elfogadottság igen jó feltételeket teremtett az

alapprogram implementációja számára, amit a 2001-es óvodakutatás is jelzett. A vélemények

homogenitását mutatja, hogy – a többváltozós statisztikai elemzések eredményei szerint – a
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fogadtatás megítélése nem különbözik szignifikánsan a háttérváltozók mentén; azaz a

különböző típusú, különböző fenntartású, különböző régiókban, megyékben, különböző típusú

településeken (főváros, város, község, kisközség) működő óvodák vezetőinek véleménye

azonos mintázatú, s az alapprogram egységesen pozitív megítélését bizonyítja.

 Az alapprogram kedvező megítélése napjainkra sem változott meg. A fókuszcsoportos

beszélgetés során többen mérföldkőnek tekintették az óvodai nevelés történetében, és legfőbb

érdemeként a gyerekközpontúságot, az óvodapedagógusi és gyermeki szabadságot, az

önmegvalósítást, az iskolai életmódra nevelés kiemelését az óvoda feladatai közül és a játék

szerepének megerősítését nevesítették. Az on-line kérdőív utolsó nyitott kérdésében, ahol az

alapprogram problémáinak szöveges kifejtésére kértük az óvodavezetőket, igen sokan adtak

hangot méltató, elismerő véleményüknek17. Sőt többségükben azok is, akik a nyitott kérdésben

bizonyos pontokon problémákat jeleztek, kritikát fogalmaztak meg, valamilyen változtatást

javasoltak, fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy az alapprogram nemzetközi

összehasonlításban és a nevelőmunkához nyújtott iránymutatás tekintetében egyaránt

színvonalas dokumentum (lásd III. melléklet).

Az óvoda helyi nevelési programjának elkészítése

Az alapprogram kedvező fogadtatása ellenére az óvodák jelentős részében nem kis

szorongással kezdtek az óvodapedagógusok a helyi nevelési program elkészítéséhez. Bár az

óvodavezetők többsége részt vehetett helyi nevelési programkészítő tanfolyamon, a fenntartók

a programok készítéséhez általában kevés anyagi és szakmai támogatást tudtak nyújtani

intézményeiknek, sőt többségük (77%) még az óvodák feladatainak meghatározásával is adós

maradt. Az intézmények kétötödének volt arra lehetősége, hogy rendszeresen, s ennél

valamivel többnek, hogy legalább néha konzultálhasson szakmai szolgáltatókkal,

szaktanácsadókkal a program készítéséről, de az intézményvezetők többsége némileg magára

maradt a teljesen újszerű feladattal. A nevelési programok kötelező szakértői felülvizsgálatából

is viszonylag keveset profitáltak az óvodák, mert a fenntartók által felkért szakértők véleménye

gyakran nem került el hozzájuk, illetve többször (18%) előfordult, hogy programjukat nem

óvodai, hanem iskolai közoktatási szakértők értékelték, egy másik pedagógusszakma eltérő

kritériumai szerint.

Az óvodapedagógus szakma innovativitását mutatja, hogy a fenti körülmények ellenére az

óvodák többsége – az óvodavezetők szerint 56%-a – teljesen saját fejlesztésű, 34%-a adaptált

                                                
17 Lásd a III. mellékletben a szürke háttérrel kiemelt válaszokat.
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nevelési programot készített. Az intézmények egytizedében azonban nem folyt érdemi

programírás, egyszerűen átvették a mások által készített nevelési programot. Ez az arány

látszólag csekély, mégis problematikus, mert a nevelésben még annyira sem lehet adaptálás

nélkül mintákat átvenni, mint az oktatásban18.

A jelenlegi kutatásban is rákérdeztünk a helyi nevelési program készítésének módjára, s az

adatok szerint éppen ezen a területen – a mechanikus átvételnél – jelentős változás, javulás

történt az elmúlt években: 955 intézményvezető közül ugyanis mindössze ketten (0,2%)

állították, hogy teljes egészében, változtatás nélkül másoktól vették át helyi programjukat. Az

adaptált programok aránya változatlan maradt, a teljesen önállóan elkészülteké bő 10%-al

csökkent ugyan, de az óvodák ötödében a nevelőtestület – külső szakmai segítség

igénybevételével – szintén maga készítette el a helyi nevelési programot.

2. ábra

                                                
18 Az alfejezetben közölt adatok forrása: Vágó, 2002
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A helyi nevelési program elkészítésének módja

Kérdés: Hogyan készítették el óvodájuk helyi nevelési programját?

A helyi nevelési programok megalkotásával kapcsolatban is eléggé egybecsengenek a

vélemények, de a legfontosabb intézményi tartalmi szabályozási dokumentum elkészítésének

módjában az óvodák telephelyének nagysága szerint közepesen szignifikáns (p<0,01)

különbségek mutatkoznak. A fővárosi óvodák 80%-a, a nagyobb városokban lévők 70%-a
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önerőből vagy külső segítség bevonásával maga készíti helyi nevelési programját, az ötvenezer

lakosnál kisebb városi, illetve községi óvodák viszont magas, 40%-os arányban veszik át, de

ma már persze a helyi viszonyokra adaptálva másokét. 

3. ábra
A helyi nevelési program elkészítési módjainak megoszlása (%) településnagyság szerint
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Az alapprogram nyomán elkészült helyi nevelési programok beválását ugyanakkor – a

bevezetés után eltelt két év tapasztalatainak tükrében – az óvodavezetők (4,51), az

óvodapedagógusok (4,54) és a fenntartók (4,55)19 egyaránt igen magasra értékelték a korábban

már említett 2001-es kutatásban. Nyilvánvalóan ezzel az elégedettséggel függött össze, hogy

rövidtávon (1-2 év) az érintetteknek alig több mint harmada látta szükségesnek a nevelési

program módosítását, s szintén harmaduk 5 éven belül. A nyugodt nevelőmunkához minden

valószínűség szerint elengedhetetlen feltételnek tartották a stabilitást azok az

óvodapedagógusok és fenntartók, akik csak több mint 5 év múlva érezték szükségesnek a helyi

nevelési programok átdolgozását. A 2001-ben regisztrált legszélsőségesebb véleményt –

miszerint egyáltalán nem lesz szükség az óvodák helyi nevelési programjának átdolgozására,

nem kevesen vallották. Akkor úgy ítéltük meg, hogy az ebbe a körbe tartozó személyek már

nem egyszerűen „túlelégedettek” a helyi nevelési programjukkal, hanem vélhetően egyszeri

„kampányfeladatnak” tekintik annak megalkotását, esetleg úgy érzik, hogy a tágabb társadalmi

és a szűkebb helyi vagy közoktatási, szakmai változásoktól elzárható/elzárandó a legkisebbek

nevelését vállaló intézmény, az óvoda.

4. táblázat
A helyi nevelési programok megváltoztatására szükségesnek ítélt időintervallumok az
óvodavezetők és az intézményfenntartók válaszainak tükrében (%), 2001
A program megváltoztatása szükséges Óvodavezetők Fenntartók

1-2 éven belül 35 31

5 éven belül 35 42

Több mint 5 év múlva 12 13

Nem lesz rá szükség 15 9

Nem tudja, válaszhiány 3 6
Forrás: „Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának hatása az óvodákra” című kutatás adatbázisa

Érdemes összehasonlítani a 2001-es válaszokat a mostani kutatás adatai alapján feltáruló

tényleges helyzettel. A korábbi óvodavezetői (15%) és intézményfenntartói (9%) vélemények

(„Nem lesz szükség átdolgozásra”) utólag alacsonynak bizonyult arányaival szemben – 2008

februárjáig – az óvodai intézmények/tagintézmények 19,3%-a egyetlen egyszer sem dolgozta át

helyi nevelési programját. Ez annak ellenére így történt, hogy az utóbbi 2-3 évben az óvoda

összevonások nyomán ilyen igények külső kényszerként is megjelentek az intézményrendszer

                                                
19 Az 1-5 fokú skálán adott osztályzatok országos átlagát bemutató adatok „Az Óvodai nevelés országos
alapprogramjának hatása az óvodákra” című 2001. évi kutatás adatbázisából származnak.
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jelentős részében. A helyi nevelési programok bevezetése óta eltelt 10 évet és a közben zajló

társadalmi, gazdasági, demográfiai, szabályozási változásokat tekintve kevésnek tűnik a helyi

programjukat egyszer átdolgozó óvodák 49,2%-os aránya is, különösen akkor, ha tudjuk20,

hogy az óvodák egyötödét intézményük összevonása késztette erre. 

Nyilvánvaló, hogy a közoktatási törvény azon módosítása21, mely szerint az oktatásért

felelős miniszter – az Országos Köznevelési Tanács közreműködésével – rendszeresen, de

legalább ötévenként értékeli az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alkalmazásával

kapcsolatos tapasztalatokat, nagyobb időközönként impulzusokat adhat a helyi nevelési

programok átdolgozásához. Az azonban jól látszik, hogy napjainkban a 3-6 éveseket fogadó

intézményeknek csak körülbelül 30%-ában (ennyi a helyi nevelési programot kétszer vagy

többször átdolgozók aránya) van figyelem és törekvés az óvoda tartalmi munkáját szabályozó

legfontosabb helyi dokumentum folyamatos karbantartására.

4. ábra
A helyi nevelési programok átdolgozásainak gyakorisága (%)

Kérdés: A közoktatási törvényben előírt kisebb módosításokat leszámítva, átdolgozták-e az elmúlt 10
évben a helyi nevelési programjukat? Ha igen, hányszor?

A helyi nevelési programok átdolgozásával kapcsolatos adataink egyrészt azért érdemelnek

figyelmet, mert ezek tény-, nem pedig attitűd kérdéseke adott válaszok, így nem a

beállítottságot, szándékot, hanem következményt, a kézzelfogható eredményt tükrözik.

Másrészt azért, mert az óvodai nevelés egy olyan fontos területéről szolgáltatnak információkat

                                                
20 Az on-line kérdőív 13. kérdésére adott válaszokból.
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az oktatásirányításnak és az óvodai nevelés szereplőinek, amelyről korábban nem voltak

rendszerszintű ismeretek. Ez a helyzet lehetetlenné tette tényekre alapozott (evidence based)

oktatáspolitikai döntések meghozatalát, az egyes intézmények vezetői, óvodapedagógusai pedig

lényegében – összehasonlítási alap híján – orientáció nélkül maradtak.

Azt, hogy a tényleges helyzetet – ez esetben a helyi nevelési programok átdolgozását –

az óvodapedagógusok szándékán, innovativitásán túl számtalan, általuk alig irányítható

független változó befolyásolja, eredményeink statisztikai apparátussal történt elemzése is

igazolta. A program felülvizsgálatának elmaradása, illetve gyakorisága, ugyanis erősen függ az

intézmény/intézményegység valamennyi háttérváltozójától. A helyi tartalmi szabályozó

dokumentum átdolgozásának gyakorisága szignifikánsan eltérő a különböző

intézménytípushoz, településtípushoz, fenntartóhoz, régióhoz tartozó óvodák esetében, s

figyelmet érdemlően magas a különbségek nagysága is. Érdemes emlékeztetni arra, hogy

adaptívnak, többé-kevésbé naprakésznek tekintettük azokat az óvodákat, akik az elmúlt 10

évben legalább kétszer átdolgozták helyi nevelési programjukat; országos átlagban ezeknek az

aránya 30%.  

5. ábra
A helyi nevelési programot 10 év alatt egyáltalán nem vagy legfeljebb egyszer átdolgozó
óvodák aránya (%) megyénként

                                                                                                                                                       
21 2002. évi XXI. törvény 6.§. Lásd még 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 93.§ (1.) b)
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Ehhez képest Tolna megye kisgyermek-nevelési intézményei kiugróan magas 80% fölötti, a

központi költségvetés által fenntartott (többnyire gyakorló) óvodák szintén igen magasnak

számító 70%-os arányban tarják naprakészen helyi nevelési programjaikat. Legkevésbé

Szabolcs–Szatmár–Bereg (10%), Komárom–Esztergom (15%) és Pest megye (20%)

intézményei, valamint az alapítványi (15%) és az önálló óvodák (24%) óvodák érezték

szükségét a változásnak, illetve kényszerültek a helyi nevelési programjuk megváltoztatásra.

Tanulságos, hogy azok az óvodák, amelyeknek telephelye a települési lejtő két végpontján: egy

kisközségben (23,1%) vagy a fővárosban (26,3%) található, szintén az átlag alatt maradnak e

tekintetben, csakúgy, mint a legfejlettebb Közép–Magyarországi régió (24,4%) intézményei.

Figyelmet érdemel, hogy egyes megyék között sokszoros különbségek mutatkoznak a 10 év

alatt egyszer sem változtató óvodák arányában is. Míg Bács–Kiskun megyében száz óvoda

közül átlagosan csak három olyan van, melynek nevelőtestülete soha nem vizsgálta még felül

helyi nevelési programját, Somogy és Pest megyében több mint tízszer ennyi. A szélsőséges

eredmények okainak vizsgálata további, területi szinten szerveződő kutatásokat igényel.
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A helyi nevelési programok átdolgozásának okai

A kérdőívet kitöltő intézmény-, intézményegység-vezetők, illetve helyettesek 97%-a adta meg

helyi nevelési programjuk átdolgozásának okát; annak ellenére, hogy a válaszadók többféle

okot is megjelölhettek volna. Az adatokból kitűnik, hogy a nevelőtestület saját

kezdeményezése, azaz belső okból megvalósult programkorrekciók aránya magasabb (54%),

mint a külső késztetésre létrejötteké. 

6. ábra
A helyi nevelési program átdolgozásának oka az óvodavezetők szerint, (%)
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Kérdés: Mi volt az átdolgozás oka? Több okot is megjelölhet!

Az óvodák helyzetének sajátosságai nemcsak a helyi nevelési program felülvizsgálatának

gyakoriságát, hanem azokat az okokat, motivációkat is befolyásolják, amelyek miatt sor kerül a

változtatásokra. A háttérváltozók közül e tekintetben indifferensnek bizonyult az óvodák

telephelyének településtípusa és – legtöbb esetben – földrajzi elhelyezkedése is.

Az átdolgozás okai között az óvodák típusa szerint is alig mutatkoznak különbségek,

kivétel ez alól egyetlen ok, az összevonás, melyben értelemszerűen éppen e háttérváltozó

tekintetében mutatkoznak a leginkább szignifikáns (p<0,000) eltérések. A több óvodából

összevont intézmények 61,5%-ában, az óvoda-iskolák 34,1%-ában, az óvoda-bölcsődék 24,5%-

ában ugyanis éppen az ilyen szervezeti átalakulás, illetve az ehhez kapcsolódó feladatellátás

bővülése miatt történt meg a helyi nevelési program átalakítása.

Meghatározó különbségek tapasztalhatók viszont a különböző fenntartású óvodák között az

alábbi három ok tekintetében is (lásd 5. táblázat). 
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5. táblázat
A helyi nevelési programok átdolgozása okainak átlagos előfordulási aránya (%) a fenntartók
típusa szerint
Fenntartó típusa Összevonás Fenntartó

kezdeményezése
Óvoda 

saját kezdeményezése
Helyi (kerületi) önkormányzat 18,1 15,1 53,3
Megyei (fővárosi) önkormányzat 15,6 40,6 59,4
Önkormányzatok társulása 35,3 6,5 61,2
Központi költségvetés 15,4 23,1 61,5
Egyház 14,6 19,5 41,5
Alapítvány (magán) 7,3 19,5 34,1
Egyéb 0 11,8 70,6
Összesen 20,1 14,9 54, 0
Chi2    próba 35,9*** 28,48*** 15,3**
Megjegyzés: A táblázatban szürke háttérrel emeltük ki az oszloponkénti a legszélsőségesebb értékeket. 

Összegezve: Az óvodák önértékelése, valamint saját kezdeményezése nyomán történt

átdolgozások aránya általában nem mutat szignifikáns különbségeket a különböző helyzetű

óvodák csoportjai között. A naprakészség tekintetében tapasztalt jelentős eltéréseket két –

egyaránt a fenntartói aktivitáshoz kötődő – ok magyarázza: az egyik az óvoda

intézménytípusának megváltoztatása (összevonás), a másik a helyi program átdolgozásának

kezdeményezése, elrendelése. Ugyanakkor alacsony előfordulási arány és nagyfokú

homogenitás jellemzi a külső szakértő kezdeményezte változásokat, ami vélhetően annak a jele,

hogy Magyarországon jellemzően az óvodáknak csak egy szerény kisebbsége támaszkodhat

szakértői segítségre, legalábbis ebben a tekintetben.

A helyi nevelési programok és az óvodai nevelőmunka illeszkedése az Óvodai nevelés országos

alapprogramjához

Az óvodavezetők becslése szerint a helyi nevelési programokban igen magas 89%-os, s

mindennapi nevelőmunkában szintén meglehetősen magas (85,9%-os) arányban tükröződik az

alapprogram. Hogy elégedettek lehetünk-e ezekkel az eredményekkel, annak eldöntéséhez

semmiféle mérce nem áll rendelkezésre, szemben az iskolák helyi tantervének megítélésével. A

Nemzeti alaptanterv készítésekor ugyanis deklarálták, hogy a központi tanterv az oktatandó

tartalmak csak mintegy 70%-át kívánja meghatározni, s mintegy 30% mozgásteret kíván

nyújtani az iskoláknak ahhoz, hogy helyi tantervüket az iskolahasználók igényeihez

igazíthassák; az óvodai alapprogram esetében nem történt meg az arányok ilyenfajta

meghatározása. Most amikor bemutatjuk, hogy az óvodák hány százaléka illeszkedik magas,
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átlagos vagy alacsony szinten az ÓNOAP-hoz – külső referencia hiányában – a statisztika

nyújtotta lehetőségekre támaszkodva, az átlagtól fel- és lefelé való, egy szórásnyi eltérés

mentén jelöljük ki a határokat az alábbiak szerint: 100% magas, 81-99% között átlagos, 80%-ig

alacsony. 

7. ábra
Az óvodák megoszlása aszerint, hogy milyen arányban (magas, átlagos, alacsony) tükröződik
az Óvodai nevelés országos alapprogramja helyi nevelési programjukban és mindennapi
nevelőmunkájukban (%)
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A helyi nevelési programok és nevelési gyakorlatok alapprogramhoz való illeszkedése

tekintetében három háttérváltozó mentén találtunk szignifikáns különbségeket. Minél

idősebbek voltak a kérdőívünkre válaszoló óvodavezetők, -helyettesek annál nagyobb

arányúnak ítélték helyi tartalmi szabályozási dokumentumuk és – kisebb részben – óvodájuk

nevelési tevékenységének alapprogrammal való kompatibilitását. Míg a 30 év alattiak becslése

szerint helyi nevelési programjuk kompatibilitása 79%-os, nevelési gyakorlatuké pedig 74%-os,

addig a 60 éven felüliek véleménye szerint 100%-os, illetve 94%-os ez az illeszkedés. A

településtípusok közül a 10 000-20 000-es kisvárosok intézményvezetői számoltak be a

legmagasabb (94,4% illetve 90,5%), a kisközségek és a százezernél több lakosú nagyvárosok

óvodavezetői, -helyettesei pedig a legalacsonyabb – egyébként tizedre azonos (85,1%, illetve

82,5%) – kompatibilitási arányokról,  a budapestiek véleménye pedig pontosan megegyezett az

országos átlaggal. A legszignifikánsabb különbségek (f próba=6,3***) kétség kívül a különböző

fenntartásban működő óvodák válaszainak átlagai között mutatkoztak (lásd 8. ábra).
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8. ábra
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának megvalósulása az óvodák helyi nevelési
programjában és mindennapi nevelőmunkájában az óvodák fenntartói szerinti bontásban (%)
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Kérdés: Véleménye szerint milyen százalékos arányban tükröződik az Óvodai nevelés országos
alapprogramja az Önök helyi nevelési programjában és a mindennapokban az óvoda nevelési
gyakorlatában?

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelősége

A következő kérdésblokkban azt vizsgáltuk, hogy az ÓNOAP mennyiben felel meg a saját

célkitűzéseinek, az óvodai intézményrendszerrel szemben támasztott szűkebb használói és

tágabb társadalmi igényeknek, valamint az egyes intézmények sajátos helyzetükhöz igazított

elvárásainak. Fontos megemlíteni, hogy negatív válaszokat (a különböző céloknak egyáltalán

nem felel meg az ÓNOAP) rendkívül alacsony arányban kaptunk, ami ismét csak megerősítette

az alapprogram szinte egyöntetű elfogadottságát. Az elfogadottságon belül markáns

különbségek abban a tekintetben mutatkoztak, hogy válaszolóink – az óvodai intézmények

vezetői/ helyettesei – milyen arányban minősítették az óvodák központi tartalmi szabályozási

dokumentumát teljes egészében megfelelőnek, illetve csak részben megfelelőnek. Az előbbi

körbe tartozók válaszait ugyanis úgy értelmezhetjük, hogy semmilyen változtatást nem tartanak

szükségesnek az alapprogramban, utóbbiakét pedig úgy, hogy szerintük egy kismértékű

változtatás azért szükséges lenne, ahhoz, hogy az ÓNOAP valóban maradéktalanul

megfelelhessen a céloknak, elvárásoknak, körülményeknek. Értelemszerűen az alapprogram

saját céljainak való megfelelőségét érzékelték szinte tökéletesnek legnagyobb arányban az
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óvodavezetők. Sorrendben: a játék kiemelt szerepe tekintetében 84%, a nevelésközpontúság

esetében 80%, a személyiségfejlesztés sokoldalúsága tekintetében pedig az intézményvezetők

csaknem 70%-a maradéktalanul elégedett az alapprogram szövegével, iránymutatásával. Az

előzőektől elmaradó, de még mindig jelentős, több mint 50%-os arányban, úgy ítélték meg a

megkérdezettek, hogy az alapprogram elegendő teret biztosít az óvodapedagógusi innovációk

megvalósítására, miközben tekintetbe veszi az óvodapedagógusok módszertani felkészültségét; azaz

nem támaszt ma még megvalósíthatatlan követelményeket az óvodai szakma képviselőivel szemben. A

szűkebb helyi és tágabb társadalmi elvárásoknak való megfelelést részlegesnek értékelte az

intézményvezetők több mint kétharmada, 23-31%-a teljesen megfelelőnek, míg 3-8%-uk azt tapasztalta,

hogy az óvodahasználók igényeinek egyáltalán nem felel meg az alapprogram. E diszkrepancia jelzése –

értelmezésünk szerint – nem feltétlenül azt az igényt jelzi, hogy válaszadóink szerint az ÓNOAP-ot

kellene – a jelenleginél jobban – az iskolák, szülők elvárásaihoz illeszteni; véleményük sokkal inkább

arra hívja fel a figyelmet, hogy az alapprogram korszerű, nevelésközpontú szemléletét jobban el kellene

fogadtatni a társadalommal. Most ugyanis az óvoda szerepváltozásával (iskola-előkészítés helyett

nevelésközpontúság) kapcsolatos tudáshiány, értetlenség az egyes óvodákon, óvodapedagógusokon

csapódik le. Az alapprogram implementációjának kommunikációjában a korábbinál nagyobb súlyt kell

tehát helyezni a közvélemény, illetve két fontos célcsoport, a szülők és az általános iskolai tanítók

meggyőzésére.

9. ábra
Az óvodavezetők/helyettesek véleményének megoszlása (%) arról, hogy Óvodai nevelés
országos alapprogramja mennyire felel meg az elvárásoknak
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A nevelésközpontúság hangsúlyozásának

A személyiségfejlesztés sokoldalúságának

A játék kiemelt szerepének

Az óvodákkal szembeni társadalmi elvárásoknak

A szülői igényeknek 

A gyerekeket fogadó iskolák igényeinek 

A helyi sajátosságok érvényre juttatásának

Az óvodapedagógusi innovációk érvényre juttatásának

Az óvodapedagógusok módszertani felkészültségének

Egyéb, éspedig…

VI kiegészítése próbakérdezés alapján

Teljesen megfelel Részben felel meg Egyáltalán nem felel meg

Kérdés: Ön szerint mennyire felel meg az Óvodai nevelés országos alapprogramja az alábbiaknak? 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának különböző szempontoknak való megfelelőségét

azonos módon ítélik meg a nagyobb és kisebb városokban, községekben dolgozó

intézményvetők; s intézménytípus szerint is csupán egyetlen dimenzióban mutatkozott

szignifikáns különbség (Chi2  = 26,9**) a vélemények között. Míg ugyanis a helyi sajátosságok

érvényre jutásával maradéktalanul elégedett a központi óvodák 67,4%-a, a tagóvodák esetében

ez az arány csak 42,6%-os, a közös igazgatás alá tartozó bölcsődék és óvodák vezetői pedig

szokatlanul magas (10%) arányban adtak hangot annak a véleményüknek, hogy intézményük

sajátosságainak az ÓNOAP egyáltalán nem felel meg.

A legmarkánsabb eltérések ezúttal is a különböző fenntartásban működő óvodák

vezetőinek megítélésében mutatkoznak, melyek a nevelés-központúság, a személyiség-fejlesztés és

az óvodapedagógusi innovációk tekintetében a legjelentősebbek, szignifikánsak.  Illusztrációképpen

az adott szemponttal maradéktalanul elégedett vezetők/helyettesek arányát mutatjuk be22. 

10. ábra
Milyen arányban (%) ítélik teljesen megfelelőnek az ÓNOAP-ot a nevelésközpontúsága
személyiségfejlesztés, az óvodapedagógusi innovációk érvényesülése szempontjából a különböző
fenntartásban működő óvodák

                                                
22 A kérdőíves módszer csak igen korlátozottan használható az okok feltárására, ezért például a
nevelésközpontúság tekintetében a központi költségvetésű gyakorlóóvodák és az alapítványi óvodák
között mutatkozó 40 százalékpontnyi eltérés további interjús vizsgálatokat igényelne.
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Az Óvodai nevelés országos alapprogramja átdolgozásának szükségessége 

A kutatás központi kérdésére – jelesül arra, hogy az óvodavezetők szükségesnek ítélik-e az

alapprogram felülvizsgálatát – kapott válaszok elemzése bizonyult a legegyszerűbb feladatnak.

Az igenek és nemek kétharmad/egyharmad arányú megoszlása az általunk tekintetbe vett

fontosabb háttérváltozók mindegyike mentén rendkívül egységesnek bizonyult. Azaz,

hasonlóan vélekedtek erről a fontos kérdésről az óvodavezetők/helyettesek teljesen függetlenül

attól, hogy milyen típusú óvodában, milyen fenntartó irányításában, mely régióban, megyében,

egy kisközségben vagy éppen egy nagyvárosban dolgoznak.

A felülvizsgálatot támogatók aránya egyetlen jellemző, a vezető életkora szerint mutat

enyhén szignifikáns különbséget, mert a legfiatalabb (100%) és legidősebbek (83,3%)

csoportja23 az átlagot jóval meghaladó mértékben igenli az ÓNOAP átdolgozását, míg a

vezetők derékhadát alkotó három korcsoport véleménye a 67%-os országos támogatási arány

közelében szóródik.

11. ábra

                                                
23 E két korcsoportba azonban az intézményvezetőknek csupán elenyésző része tartozik.
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Az ÓNOAP átdolgozását szükségesnek tartók aránya (%) a különböző  korcsoportokba tartozó
intézményvezetők/helyettesek körében

0

20

40

60

80

100

120

30-ig 31-40 41-50 51-60 60 felett

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának esetleges átdolgozásánál megerősítésre, illetve

kiegészítésre javasolt területek, nevelési feladatok

A fókuszcsoportos interjú és a próbakérdezések tapasztalatai alapján egy zárt kérdésben adtunk

lehetőséget az óvodavezetőknek az alapprogramban szükségesnek ítélt változtatások lehetséges

irányainak és tartalmainak megjelölésére. Ugyanakkor e zárt kérdés utolsó, egyéb pontjában

röviden bárki megnevezhetett olyan területeket is, amit nem soroltunk fel a fontosság szerint

osztályozható válaszlehetőségek között. További lehetőség nyílt a problémák, esetleges

hiányok, javaslatok részletes kifejtésére, amennyiben az adott intézményvezető vállalkozott a

kérdőív egyetlen nyitott kérdésének megválaszolására.24 

                                                
24 Lásd a III. mellékletben az erre érkezett válaszokat.
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12. ábra
Egyes témák, nevelési feladatok alapprogramba kerülése, hangsúlyosabbá válása iránti igény,
szükséglet megítélése az óvodavezetők körében (%)
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Nevelésközpontúság, azaz hogy az óvoda 
elsősorban nevelő intézmény

Óvoda és a szülők kölcsönös felelőssége a 
nevelésben

A gyerekek kompetenciáinak fejlesztése

A környezettudatosság fejlesztése a fenntartható 
fejlődés érdekében

Mások elfogadása, toleranciára nevelés

A játék előtérbe helyezése

A mozgás előtérbe helyezése

Mindenképpen szükséges Szükséges

Nem szükséges Egyáltalán nem szükséges

Kérdés: Mennyire tartaná szükségesnek, indokoltnak, hogy az alábbi témák, nevelési feladatok
megjelenjenek, illetve a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kapjanak a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai
nevelés országos alapprogramjában? 
 

Ez az a kérdés, amelynél a negatív (nem tartom szükségesnek, egyáltalán nem tartom

szükségesnek) válaszok is az alapprogrammal való elégedettséget mutatják. Más kérdésekből

ugyanis már kiderült (lásd a 9. ábrát), hogy az intézményvezetők szerint az alapprogram

kiválóan megfelel az óvodapedagógus szakma elvárásainak nevelésközpontúságával, és azzal,

ahogyan a játékot az óvodai nevelés középpontjába állította. Éppen ezért legkevésbé e két

területen tartják szükségesnek (ideértve a mindenképpen szükséges válaszokat is), hogy még

nagyobb hangsúlyt kapjon egy felülvizsgált ÓNOAP-ban ez a szemlélet, s általában hasonlóan

elégedettek azzal is, ahogyan a mozgásnevelés reprezentálódik az alapprogramban. 

A legtöbben (91%) nagyobb helyet szentelnének a központi tartalmi szabályozó

dokumentumban az óvoda és a szülők kölcsönös felelősségének. Már az alapprogram hatásával

kapcsolatos korábbi, 2001 tavaszán végzett kutatásunk is feltárta, hogy a kisgyermek-

nevelésében a család és az óvoda közötti felelősség-megosztást – szabályozás híján – mindkét

fél másként értelmezi. Akkor a szülők, illetve az óvodavezetők, beosztott óvodapedagógusok

kérdőíveiben egyaránt szerepeltettünk arra vonatkozó kérdést, hogy a gyermek testi, érzelmi,

értelmi fejlődésére az óvoda vagy a család gyakorol-e nagyobb hatást. Mindkét fél a másiknak

tulajdonította ezt a dicsőséget, s egyben rá is hárította a nevelés felelősségének nagyobb részét.
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Az óvodavezetők átlagosan 85%-a szorgalmazta, hogy a nevelési feladatok közül a

toleranciára, illetve – attól alig elmaradva – a környezettudatosságra való nevelés és a

kompetenciafejlesztés markánsabban jelenjen meg az alapprogramban. 

Az új irányok, erősebb hangsúlyok megjelenítésével kapcsolatos vélemények is

meglehetősen egységesek, kizárólag intézménytípusonként mutatkoznak nem nagyon erős, de

azért jelentős különbségek, elsősorban a közoktatás egészében is viszonylag újnak tekinthető

prioritások tekintetében.

6. táblázat
A kompetenciák fejlesztését és környezettudatosság megjelenítését az alapprogramban
szükségesnek (mindenképpen szükségesnek + szükségesnek) tartók aránya (%)
intézménytípusonként

Kompetenciák
fejlesztése

Környezettudatosságra
nevelés

Óvoda és bölcsőde 82,4 80,4
Óvoda és iskola 89,6 89,6
Önálló óvoda 85,6 88,9
Központi óvoda 81,6 83,1
Tagóvoda 94,2 90,2
Több kisgyermek-nevelési
intézményből összevont óvoda

97,3 94,4

Összesen 86,5 87,9
Chi2 25,7* 36**

Szabályozandó területek az óvodai nevelésben

Kérdőíves vizsgálatunk előkészítése során olyan gyakran utaltak az óvodavezetők arra, hogy az

intézményrendszer átalakulása, illetve a társadalmi, szülői elvárások, óvodáztatási szokások

változása nyomán kialakult helyzettel nem mindig tart lépést a jogalkotás, hogy egyetlen kérdés

erejéig helyet adtunk kételyeiknek, problémáiknak. Bár az alábbiakban kutatásunk témájához

csak érintőlegesen kapcsolódó gondokról lesz szó, mégis szeretnénk felhívni az oktatásirányítás

figyelmét arra, hogy olyan súlyú ügyekről van szó, melyek megoldása meghaladja az

óvodavezetők kompetenciáját. Az érintettek az eseti kezelés helyett egységes szabályozást,

vagy a már meglévő jogszabály egységes értelmezését igénylik (lásd 13. táblázat).

13. ábra
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Az óvodai élettel, működéssel kapcsolatos problémák szabályozása iránti igény fontosságának
megítélése az óvodavezetők körében
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Az iskolai életmódra való felkészítés tartalma

Az óvodából az iskolába való átmenet értelmezése 

A 7 évesek óvodában maradása

Az óvodai különfoglalkozások (nyelvoktatás, aerobic stb.)

Az óvodai szolgáltató funkció tartalma

A szülőkkel való kapcsolat tartás, együt tműködés formái

Az óvodapedagógusok et ikai kódexe (például 
értékek, normák, szabályok)

A sajátos arculat  megőrzése az összevont óvodákban

Vezetési struktúra, vezetői hatás- és feladatkörök az összevont 
óvodákban

Rendkívül fontosnak tartom Fontosnak tartom

Nem tartom fontosnak Egyáltalán nem tartom fontosnak

Kérdés: Mennyire tartaná fontosnak, hogy az óvodákat, szülőket foglalkoztató alábbi kérdések
szabályozásra kerüljenek a közeljövőben?

Összegzés

A kutatási zárótanulmány az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram esetleges

felülvizsgálatának, átdolgozásának témakörében folytatott 2008. január-februári vizsgálat

eredményeit, azok elemzését mutatja be; lehetőség szerint összevetve azokat „Az Óvodai

Nevelés Országos Alapprogramjának hatása az óvodákra” címet viselő 2001 tavaszán

megvalósult kutatási projekt eredményeivel.   

A mintába bekerült 979 óvoda 35,6%-a az összes óvodai nevelési feladatot ellátó

magyarországi intézménynek. Az elvégzett reprezentativitás-vizsgálat eredményei alapján

megállapítható, hogy a minta hűen tükrözi a magyarországi óvodai összetételt az intézmények

fenntartói szerint, a régiók szerinti mintabeli megoszlás pedig szinte tökéletesen visszaadja az

országosat; azaz válaszadóink véleménye (a kisközségi óvodavezetők kivételével) igen jól

tükrözi a teljes óvodai intézményrendszerben dolgozó vezetőtársaik álláspontját.
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Az on-line kérdőívek visszaküldési aránya ebben a kutatásban igen magas, 46 százalékos volt.

A válaszoló intézményvezetők/ helyettesek fontosnak tartották kiemelni, hogy az Óvodai

nevelés országos alapprogramja, mint nevelési, tanügy-igazgatási alapdokumentum egy olyan

iránymutatás, amely – nemzetközi összehasonlításban és a gyakorlati nevelőmunkában

egyaránt – mérföldkőnek számít az óvodai nevelés történetében.

Az alapprogram kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) kormányrendelet megjelenése óta eltelt

idő fókuszba állította az alapprogram felülvizsgálatának esetleges szükségességét, az ezzel járó

korrekció lehetséges irányainak kijelölését. A kutatás eredményeinek elemzéséből

egyértelművé vált, hogy a megkérdezett intézmények kétharmada szükségesnek tartja az

alapprogram felülvizsgálatát, annak ellenére, hogy az alapprogram néhány fenntartó

(alapítvány, gazdasági társaság) kivételével igen magas, 86-89% fölötti arányban tükröződik az

óvodák helyi nevelési programjában és mindennapi nevelőmunkájában egyaránt.

A központi tartalmi szabályozással kapcsolatban megfogalmazódott, hogy az alapprogram a

korszerű kisgyermek-nevelési, óvodapedagógiai céloknak szinte maradéktalanul megfelel. A

szűkebb helyi és a tágabb társadalmi elvárásoknak való megfelelést azonban csupán

részlegesnek értékelte az intézményvezetők több mint kétharmada, míg 3-8%-uk azt

tapasztalta, hogy az óvodahasználók igényeinek egyáltalán nem felel meg az alapprogram. E

diszkrepancia jelzése – értelmezésünk szerint – nem feltétlenül azt az igényt jelzi, hogy

válaszadóink szerint az ÓNOAP-ot kellene – a jelenleginél jobban – az iskolák, szülők

elvárásaihoz illeszteni; véleményük sokkal inkább arra irányítja a figyelmet, hogy az

alapprogram korszerű, nevelésközpontú szemléletét a jelenleginél jobban el kellene fogadtatni

a társadalommal.

A lehetséges felülvizsgálat szempontjából érdekes tanulsággal szolgált, hogy a kérdőívben

felvetett témák és nevelési feladatok közül, melyek voltak azok, amelyeknek a jelenleginél

hangsúlyosabb megjelenítését szorgalmazták az intézményvezetők. Ezek gyakoriság szerinti

sorrendben a következők: az óvodák és a szülők kölcsönös felelősségének deklarálása, a mások

elfogadására, toleranciára nevelés, a környezettudatosságra való nevelés megjelenítése,

valamint a gyerekek kompetenciáinak fejlesztése.

A kutatás során – az alapprogramtól többnyire független – egyéb szabályozási igények is

felmerültek. Az intézményvezetők az óvodából az iskolába való átmenet értelmezését tartják a
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legsürgetőbb feladatnak (86,3%), ezt követi az óvodapedagógusok etikai kódexének megírása

(85,2%), valamint a sajátos arculat megőrzésének biztosítása az összevont óvodákban (82,1%).

Rendkívül fontosnak, illetve fontosnak tartják még a vezetési struktúra, vezetői hatás- és

feladatkörök megjelenítését az összevont óvodák vonatkozásában, az iskolai életmódra való

felkészítés tartalmának definiálását és a szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés

formáinak a szabályozását. A válaszoló intézményvezetők, intézményegység vezetők 67,9%-a

a 7 évesek óvodában maradásának pontos szabályozását is rendkívül indokoltnak és fontosnak

tartja. Hasonló módon és arányban gondolkodnak az óvodák szolgáltató funkciójának

tartalmáról is (65,5%). 

             

Amennyiben az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának felülvizsgálata, átdolgozása

megtörténik, akkor mindez maga után vonja az óvodák tartalmi munkáját közvetlenül

szabályozó dokumentumnak, a helyi nevelési program, felülvizsgálatát, s lendületet adhat az

óvodai innovációknak is. Mindez ezért is fontosnak tűnik, mert az intézmények közel ötöde

mostanáig egyetlen egyszer sem dolgozta át helyi nevelési programját.
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I. melléklet

A fókuszcsoportos beszélgetés 

 

A fókuszcsoportos beszélgetés, mint kvalitatív módszer, kutatásunkban történő alkalmazásának

célja az volt, hogy az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával – továbbá egy esetleges

felülvizsgálat lehetséges irányaival – kapcsolatos óvodavezetői vélemények összegyűjtésére

tervezett kérdőívünk szakszerű előkészítését segítsük, a meghívottak véleményének,

problémáinak, elképzeléseinek, javaslatainak meghallgatásával, rögzítésével. 

 A fókuszcsoportos beszélgetés előkészítése

Mindkét moderátor/kutatásvezető elkészítette a saját kérdéssorát, melyet a beszélgetés

lebonyolítása előtt egyeztettek, véglegesítettek és megállapodtak a meghívottak kijelölésének

módjában. Arra törekedtünk, hogy a meghívottak, rajtuk keresztül az óvodák, az alapítás (a

hatályos Közoktatási törvény Alapelvek fejezetének 3.§ (2) bekezdése értelmében

meghatározott), a fenntartás, a típus és a településszerkezet szerint reprezentálva legyenek.

Fontos szempont volt, hogy sokféle szerepkört (óvodavezető, óvodapedagógus,

gyakorlatvezető, óvodai szakértő) betöltő kollégákat ültessünk egy asztalhoz, akik számára

releváns a téma, ezért motiváltak a részvételre; s nem utolsó sorban képesek és hajlandók

véleményük közlésére, kérdéseik, problémáik megfogalmazására, a többiekkel való

együttműködésre, párbeszédre.

  A fókuszcsoportos beszélgetés lebonyolítása

A beszélgetésre az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szalay utcai épületének 101-es

tárgyalójában került sor, 2007. november 19-én, 13 meghívott részvételével.

        
1. táblázat
A fókuszcsoportos megbeszélésen megjelentek intézményfenntartók szerinti megoszlása 

Intézményfenntartók Fő %
Önkormányzat 5 38,4
Központi költségvetés 1 7,7
Egyház 2 15,4
Alapítvány 2 15,4
Egyesület 2 15,4
Gazdálkodó szervezet 1 7,7
Összesen 13 100,0
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A közel három órás beszélgetés alkalmával oldott interjúhelyzetet teremtettünk. Könnyű

helyzetben voltunk, mert a résztvevők valamennyien az óvodai nevelés elkötelezett képviselői

voltak, akik tapasztalataikat, élményeiket örömmel, készségesen megosztották velünk. A

moderálás során egyik célunk az volt, hogy strukturált kérdéseinkkel a beszélgetést a fókuszált

témánál tartsuk, a másik, hogy lehetőséget adjunk a válaszok minél szélesebb spektrumban való

megfogalmazására, annak érdekében, hogy feltáruljanak az általunk előre nem gondolt

problémák. Fontos törekvésünk volt, hogy a résztvevők egymással folytatott interakciójára is

elegendő idő álljon rendelkezésre. Ez utóbbi esetben az attitűdök, a motivációk, a

viselkedésmódok, az érzelmi háttér árnyaltabb megfigyelésére volt módunk, ami komoly

információtöbblet jelentett. 

Az interjú során az alapprogrammal kapcsolatos hagyományos Mit? Miért? és Hogyan?

kérdésekre kerestük a választ. A projektív technikák közül a buborékrajz módszert

alkalmaztuk. Egy szituációt ábrázoló képet kaptak a megkérdezettek, amely a vizsgált téma egy

aspektusát jelenítette meg. A képen látható óvodapedagógus feje mellett gondolatbuborék

található. A feladat a buborék kitöltése a feltételezett gondolatokkal, azaz mire gondolhat a

rajzon lévő szituációt átélő személy (Mi juthatott az eszébe az óvodapedagógusnak, amikor az

Óvodai nevelés országos alapprogramját először a kezébe vette?). Mindkét moderátor

nondirektív csoportvezetési stílusának köszönhetően a beszélgetés dinamikája kiegyensúlyozott

volt, generálása, fenntartása nem okozott problémát. 

Az elhangzott beszélgetés jegyzőkönyv és magnófelvétel segítségével rögzítésre került,

tapasztalatait beépítettük az on-line kérdőívbe.

 

Néhány részlet a fókuszcsoportos beszélgetés jegyzőkönyvéből:

Kérdés (továbbiakban: K)
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megjelenésével kapcsolatban mi az az egy
dolog, ami eszedbe jut róla? Ez lehet egy érzés, egy kérdés, bármi, ami leginkább jellemző.

Válasz (továbbiakban: V)
Szabadság. Amit addig titokban kellett csinálni, most lehetővé vált. A gyerekekkel való
foglalkozás, fejlesztés szabadabban történik, a csoportok közösen lehetnek, a szülők
bemehetnek a foglalkozásra.
Szabadság, rugalmasság, hiányérzet. Az óvodapedagógus képzés hiányossága. Az óvónők a
gyakorlati munkára nincsenek felkészítve. 
Óvodapedagógus személyiségének felszínre kerülése, megvalósíthatta önmagát.
Keret jellegen belül komplexitás.
A szabadság mellett kihívás.
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Kétség. Módszertan szabadságával hogy lehet élni? A régi program biztonságot adott, itt nem
volt egyértelmű, hogy a szakmaiságnak hogyan lehet megfelelni.
Kapuk nyíltak. A bizonytalan óvónők nem tudtak mit kezdeni a szabadsággal. Túl nagy
lehetőség volt ez az óvodáknak, sokan túlvállalták magukat.
Innováció, sokszínűség, kiszolgáltatottság az önkormányzat és a társadalom részéről.
Új, gyerekközpontú program.
Türelmetlenek voltunk. 3-4 év kell, hogy egy óvónő érezze, hogy jól lehet csinálni. A
gyereklélektanban elmélyedtek, türelmetlenek voltak, az eredményhez több idő kell. 
Differenciálás, pedagógus egyénisége, szabadsága kibontakozhatott, a gyereket nem lehet
kényszeríteni, hogy részt vegyen a foglalkozásokon. 

K: Az óvodapedagógiában mérföldkőnek tartjátok-e az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramját?
V: Mindenképpen. A keretjelleg mankót adott. 
A nevelés került központba nem az oktatás. Ez fontos. 6-7 éveseknek a „kék könyv” sem volt
rossz előtte.
Árnyaltabb, csiszoltabb, nemesebb volt az előző program (kék könyv).
Nem szabad elfelejteni a jót, ami volt. Az 57-es „szürke könyv”-höz képest a 71-es „kék
könyv” mérföldkő volt. 89-ben tovább fejlesztették, ez több lehetőséget biztosított. A mostani
nagy mérföldkő. 
Megfogalmazza az óvodai nevelés helyét, szerepét. Komolyan vették készítői, hogy az óvodai
nevelés megmaradjon.

K: Az intézményi helyi nevelési program milyen forrásokra támaszkodva, hogyan állt össze?
V: Nem ők dolgozták ki, felkértek rá valakit. 
A művészetek eszközeivel való nevelés került a középpontba. A Soros Alapítványnál pályáztak
– klasszikus zene bevezetése a nevelésben. Hangszereket, CD-t vásároltak. Ezzel szabták
egyénire az óvodai programot. 
Montessori elvei alapján a program adott volt, nem sokat változtattak rajta. A magyar
óvodapedagógia sajátos elemei kerültek beépítésre.
11 óvodának kellett 1 közös nevelési programot kidolgozni. Az összes létező adaptálási
programot megnézték, beépítették a sajátos, helyi célfeladatokat. Nehéz volt így a közös
értékeket kialakítani, de minden óvodának megmaradt az egyedisége is. Így az óvodák közti
átjárhatóság az óvónőknek is biztosított, mindenki ott dolgozhat, ahol az egyéniségéhez
legközelebb álló nevelés folyik.
Sok képzésen vettek részt. Fontos kiindulópontnak tartották a saját környezetet, a környezeti
nevelés, az anyanyelvi nevelés, a prevenció és a kézművesség beépítését. Mivel náluk sok a
hátrányos helyzetű gyerek az anyanyelvi nevelés nagyobb hangsúlyt kapott. 
Óvodai nevelés játékkal, mesével – náluk próbálták ki. Ezt alkalmazni tudták. A pedagógus
szabadsággal élve saját programot dolgoztak ki.
A program írásakor óvodavezető volt. Sajátos arculat megőrzésével sokszínű, de saját program
készült. 9 intézményből lett 1, így 1 program kellett, irányokat adtak. A cél és a feladat-
rendszer azonos. 
Katolikus óvodában dolgozik, amely 1996-ban indult. Szemléletben különbözik csak, az érték
ugyanúgy megvan, mint az önkormányzatiban. 
Saját programot írtak, sokat elolvastak, igyekeztek a helyi adottságokat beépíteni. pl. nincsenek
helyi hagyományok ezért a testi-lelki egészség, a művészetek, az óvónők adottságainak
figyelembe vételével íródott a program. 
Katolikus óvodaként az egyházi törvénykönyv figyelembe vételével írták. Segédanyagként az
óvodai nevelés KPSZTI kiadványát használták. Az etikai kódex is elkészült. Óvodai
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szakértőként korábban is dolgozott, látta hogyan valósul meg, összhangban van-e a
törvénykönyv és a segédanyag a gyakorlattal.

K: Az elkészült helyi programok ütköztek-e olyan problémába, hogy hiányosságot láttak az
országos programban? Éreztek-e olyan területet, ahol az alapprogram akadályt jelentett valami
törekvésükkel szemben? 
V: A környezeti nevelésben a matematikai nevelés ilyen volt. Gyakorlott pedagógus kellett
hozzá, külön is vettük a matematikát.
Az óvoda – iskola átmenet kérdésében zűrzavar tapasztalható. Az iskolai érettség vizsgálat
kritériumai adottak. Kérdés, hogy fejlesszünk-e direkt ilyen irányokba vagy sem? Az iskolába
menet nehézségei: Milyen tevékenységet végezzen a pedagógus, hogy előkészítse az iskolára a
gyereket? Ne rettegjen a szülő, a gyerek, és az óvónő attól, hogy iskolába kell menni.
Hiányosság a fenntarthatóság pedagógiája.

K: Érdemes-e időről időre átgondolni a helyi programokat?
Minden évben ezt tesszük. Igen. Nem működhet az óvoda önértékelés nélkül.
Változik a világ, személyiségünk is változik. Mást tapasztalunk. A gyerekek is változnak.
Értelmi és szociális téren is.
Kis lépésekben minden évben ezt tesszük. Szerintünk 4 évente elengedhetetlen. 

K: Mennyi tapasztalatnak kell felhalmozódnia, hogy hozzá kelljen nyúlni a helyi programhoz?
V: Többen: 4-5 év.
Lehet 1-2 év is. Hogyan értelmezzük a szabad játékot? Ez kérdés. Kevés az ún. szerepjáték,
meg a barkácsolás. Fejlesztő játékokat vásárolunk, amivel egyedül játszik a gyerek. A mozgás
kiemelkedően fontos, minden nap. Nem fér bele az időnkbe. Az alapprogram nem
hangsúlyozza, vagy rosszul értelmezzük?
Ha nem hangsúlyozza, akkor kell, hogy hangsúlyt kapjon. Kisgyerekkorban nagyon fontos a
mozgás. Indíttatást kell adni a mozgás általi örömérzetre. Nem tudnak a gyerekek sétálni. Az
ókori görögök is tudták: Ép testben ép lélek. 

K: Megítélésed, tapasztalatod szerint az ÓNOAP-hoz képest megváltozott-e az óvodai nevelés
célja? 
V: Nem. A személyiség fejlesztése a cél. Régen is és most is. Csak a módszer változott.
Megváltoztak a külső elvárások, határok.

K: Megítélésed, tapasztalatod szerint az ÓNOAP-hoz képest megváltozott-e az óvodai nevelés
funkciója? 
V: Nem, de kihívások sora jön. A szülők nyelvet akarnak taníttatni.
Az óvodai nevelés világhírű volt és van. Vigyázni kell, hogy mennyiben engedünk. Jó a
szabadság, de tudunk-e élni vele? A szakmai gyakorlatot a középiskolában lehetett
megszerezni, a főiskola elméleti képzést ad. 
Nem kellett volna megszüntetni a középiskolai képzést.

K: Mi a véleményetek az ÓNOAP erősségéről, tartalmáról?
V: Gyermeklélektanban jó az alapozás, nagy az óvodapedagógus szabadsága, a családi
neveléshez is segítséget nyújt.
A felelősség kérdése. Szabadságot hagy, hogy az óvónő hogyan hajtja végre a feladatot, hogy a
gyerek jól érezze magát. 
Egészséges életre nevelés, életkori sajátosságok figyelembe vétele.
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Az óvodáskor végére határozza meg a fejlődés végét. A kimenet a lényeg, életkorhoz köt
fejlettségeket.
Szerkezetileg jól tagolt és átlátható.
A hátrányos helyzetű családok felé értéket tud közvetíteni. Pl. anyanyelvi nevelés.
A játék szerepének megerősítése. 
Sugallja, hogyan nevelünk. A nagycsoportos gyerek iskolai életmódra nevelése nem
feladatunk. Például, mint azt Vekerdy Tamás is mondja: az óvodában nincs iskolai felkészítés. 

K: Összefoglaló helyet mindenki mondja el, amit még fontos problémának tart!
V: Náluk nincs tanfolyam. A játék a legalapvetőbb, e nélkül nem tud kiteljesedni a gyerek. Az
óvónőnek modernnek kell lennie (etikai, erkölcsi nevelés), ne engedjük, hogy kívülről
manipuláljanak. A tanfolyam nem a gyerek érdekeit szolgálja. Nagy szerepe van a családokkal
való együttműködésnek. Segítjük a szülőket. Tudják, hogy jót akarunk. Hitelesnek kell
lennünk. Pl. nevelőtársi értekezlet, szülők klubja, óvodapszichológus bevonása. 
Nem valósul meg az esélyegyenlőség, ha fizetett tanfolyamok vannak az óvodában. Saját
költségvetésből pedig nem megy. Az óvodapedagógustól minden alapot megkaphat a gyerek,
nem kell tanfolyam. Ez kapjon helyet az alapprogramban.
Fontos a gyereket a szabad levegőn való mozgásra ösztönözni, a szülőket is be kell vonni.
Gyermekvédelmi tevékenység fokozottan szükséges.
Az óvoda ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy kitolják az óvodakötelezettséget.
Szolgáltató-e az óvoda? A szabályozók nincsenek összhangban. A minőségfejlesztés kimondja,
hogy szolgáltató. Az óvodák közti verseny erős rivalizáláshoz vezet.
Versengünk a gyerekekért óvodától a főiskoláig, a felmerülő szülői igényeknek ezért
igyekszünk megfelelni.
Szerencsének, hogy a suliNovában megjelent az óvodai fejlesztés, ami egy önálló hang és
széles körben terjeszteni, képviselni kell. Ez fontos. 
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II. melléklet

A kérdőív alapstatisztikái és azok elemzése

Ez a tanulmányrészlet a kutatás alapstatisztikáiban található legfontosabb adatokat (gyakoriság, átlag)

mutatja be, amelyek egyaránt tartalmazzák a háttérváltozókat és az intézményvezetői véleményeket is.

Az elemzéseink, következtetéseink megfogalmazása szempontjából ezt a kétszempontú megközelítést

szükségesnek és indokoltnak tartjuk.

A tanulmány első gondolati egységében a vizsgálatban résztvevő intézményeket, a másodikban a

bemutatott intézmények vezetőinek véleményét mutatjuk be. 

I. A vizsgálatban résztvevő intézmények bemutatása

Az intézmény típusa

967 intézmény válaszolt erre a kérdésre, 12 intézmény nem, ez a megkérdezett intézmények 1,2%-a. Az

intézmények 52,5%-át az önálló óvodák (508 intézmény) teszik ki. A fennmaradó 47,5% (459

intézmény) a többi intézménytípus között található. 

1. táblázat
 Intézménytípusok gyakorisága (db, %)
Intézménytípus Darab Százalék
Önálló óvoda 508 52,5
Központi óvoda 140 14,5
Tagóvoda 54 5,6
Több kisgyermek-nevelési intézményből
összevont óvoda

39 4,0

Összesen 967 100,0
Kérdés: Válassza ki az Ön által képviselt intézmény típusát az alábbi lehetőségek közül!

Összevont igazgatás alá tartozó intézmények

2. táblázat 
Az összevont igazgatás alá tartozó intézmények jellemzői (db/fő)
Jellemző Választ adó intézmények

 száma (N)
Előfordulás

db/fő
Tagintézmények száma 268    787
Óvodai csoportok száma 311 3 461
Beírt óvodások száma 300 71 245
Óvodapedagógusok száma 302 6 978
Kérdés: Amennyiben Ön több óvodából összevont intézmény vezetője, adja meg az Ön igazgatása alá
tartozó tagintézmények, az óvodai csoportok, a beírt óvodások, az óvodapedagógusok számát!
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A közös igazgatás alá tartozó tagintézmények átlagos száma 2,94. Ebben a struktúrában átlagosan 11,13

óvodai csoport található. A beírt óvodások száma átlagosan 237,48 fő. Az alkalmazott

óvodapedagógusok száma átlagosan 23,11 fő. Megállapítható, hogy átlagosan egy óvodapedagógusra a

közös igazgatású intézményekben 10,27 kisgyerek jut.

Egyéb intézménytípusok megjelenése a vizsgálatban résztvevő intézmények között

Óvoda és bölcsőde 
Ebből az intézménytípusból érkezett be a legkevesebb válasz.

1. ábra
A csoportok száma – Óvoda és bölcsőde (db/%)
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Az óvodai csoportok száma 1-től 28 csoportig fordul elő. Három csoporttal működik ebben a szerkezeti

felállásban a megkérdezett intézmények 12,7%-a, ez a legnagyobb előfordulás.

Ezt követi  5  és 12 csoporttal, megegyező előfordulással, 6-6 intézmény. Említésre méltó, hogy 28

csoporttal ugyanannyi intézmény dolgozik, mint 8, 10, illetve 13 csoporttal. Az 1-10 csoporttal működő

intézmények az összes előfordulás 67,3%-át teszik ki (163 csoport) a 11  csoport felettiek 32,7 %-át

(303 csoport). Az utóbbi az összes csoportszám 65%-át teszi ki. Ez a magas csoportszám ennél az

intézménytípusnál az átlagos óvodai csoportok számában is megmutatkozik: ez a legmagasabb (8,47)

átlagos óvodai csoportszám intézményenként.   

Ebbe az intézménytípusban összesen 466 csoport működik.
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2. ábra
A beírt óvodások száma – Óvoda és bölcsőde (fő/%)
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Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!

 

A beírt óvodások száma 1 főtől 604 főig terjed. A 30 fős óvodai csoportok száma és a 320 beírt óvodás

kisgyerekek száma mutatja a legnagyobb előfordulást, 3-3 intézményben. Az adott válaszokból

kiszámolva a csoportonként beírt óvodások átlagos száma: 24,52 fő, a beírt óvodások száma összesen:

11 427 fő.

3. ábra
Az óvodapedagógusok száma – Óvoda és bölcsőde (fő/%)
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Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!
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Az alkalmazott óvodapedagógusok száma 2-től 258 főig terjed. Az óvoda és bölcsőde intézményeiben a

leggyakoribb óvodapedagógusi létszám a 4 fő (8,9%), illetve a 11 fő (8,9%) .Mindez azt vonja maga

után, hogy 2,, 3 , 4 , 5 , 6  és 12 csoporttal dolgoznak leggyakrabban az óvoda és bölcsőde intézményi

szerkezetben. Ezzel a megállapítással csak részben egyezik meg az óvodai csoportok száma: a 3

csoportban, az 5 csoportban és a 12 csoportban. Az óvodai csoportonkénti átlagos óvodapedagógusok

száma: 2,11 fő. Az óvodapedagógusok száma összesen: 981 fő.

Óvoda-iskola

4. ábra
Az óvodai csoportok száma – Óvoda és iskola (db/%)
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Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!

Az óvodai csoportok száma 1-től 22-ig található meg ebben az intézményi formában. Leggyakrabban 2

(25%), illetve 3 óvodai csoport (24,4%) működik a közös igazgatású óvoda iskolákban, de jellemző még

az 1 és 4 csoportos  (16,9%, illetve 10,%) felállás is. 1-6 csoport gyakorisága 87,5%, ami előrevetíti azt,

hogy az átlagos óvodai csoportok száma az ilyen típusú intézményegységekben 3,69. Az óvodai

csoportok száma összesen: 591. Ennél az intézménytípusnál találhatóak a legkisebb csoportlétszámú

óvodák.
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5. ábra 
A beírt óvodások száma – Óvoda és iskola (fő/%)
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Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!

A beírt óvodások létszáma 3-tól 492 főig fordul elő. Leggyakrabban 75 fővel működnek az óvodák

(3,1%). A 75 főnél kevesebbel működő óvodák aránya ebben az intézménytípusban 63,1%. Megegyező

előfordulást mutatnak (2,5%) a 26, 30, 50, 60, 65 kisgyereket számláló közös igazgatású intézmények

is. A beírt óvodások átlagos száma az intézményekben 83,17 fő. A vizsgálat adatinak feldolgozása,

elemzése során megállapíthatjuk, hogy a csoportonkénti átlagos beírt óvodások száma: 22,52 fő, a beírt

óvodások száma összesen: 13 307 fő.

6. ábra
Az óvodapedagógusok száma – Óvoda és iskola (fő/%)
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Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!
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A közös igazgatású óvoda és iskola intézménytípusban az óvodapedagógusok száma 1-től 47 fő között

mozog. Az óvodapedagógusok létszámának alakulását figyelve megfogalmazhatjuk, hogy a 4

óvodapedagógust alkalmazó 27 intézmény (17%) a leggyakoribb. Közel azonos előfordulású – csupán 1

intézmény az eltérés – a 2 óvodapedagógust alkalmazó 23 intézmény (14,5%) és a 6 főt alkalmazó 22

intézmény (13,8%). Megemlítjük, hogy a vizsgálatban szereplő intézmények között 7 csoport pedig

egyetlen óvodapedagógussal működik. Az óvodai csoportonkénti átlagos óvodapedagógusok száma:

1,94 fő. Az óvodapedagógusok száma összesen: 1146 fő. Átlagosan ebben az intézménytípusban 7,21

főt alkalmaznak.

Önálló óvoda

7. ábra
Az óvodai csoportok száma – Önálló óvoda (db/%)

2086437333020161413121110987654321
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Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!

A választ adó intézmények jelzése szerint az önálló óvodákban igen eltérő, 21-féle csoportszámmal

dolgoznak. Az elemzésből kitűnik, hogy 67 óvoda 1 csoporttal működik, ez az összes önálló óvoda

13,5%-a. Leggyakrabban 4 csoportot alakítanak ki az óvodákban 19,2%-ban.  Összességükben említésre

méltó gyakorisággal jelennek meg az 1-6 csoportos óvodák. Ezek a csoport kialakítási formák az önálló

óvodák 82,4%-át teszik ki. Amennyiben megvizsgáljuk az 1-12 csoportszámmal működő óvodák

előfordulását, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy ez a csoportszám már az intézmények 98,2%-át

jellemzi Az ettől nagyobb csoport számmal működő óvodák egyedi esetek, az összevont, integrált

óvodákat reprezentálják. Mindezek az intézmények az összes önálló óvodának csak 1,8%-át fedik le,

nyolc önálló óvodát jelentenek. Viszont az összes önálló óvodai csoportok számát figyelembe véve ezek

16,9% -ot, vagyis 435 csoportot képviselnek összesen. Az óvodai csoportok száma összesen: 2567

csoport. Az átlagos óvodai csoportok száma intézményenként: 5,19. 
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8. ábra
A beírt óvodások száma – Önálló óvoda (fő/%)
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Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!

A beírt óvodások számát illetően legnagyobb gyakorisággal a 25, a 100 és a 130 fő jelenik meg. A beírt

óvodások átlagos száma az ilyen típusú intézményekben 113,14 fő. Mindez csoportra vetítve átlagosan

21,82 főt jelent. A beírt óvodások száma összesen: 56 002 fő.

9. ábra
Az óvodapedagógusok száma – Önálló óvoda (fő/%)
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Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!
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Az óvodapedagógusok száma 1 és 419 fő között mozog. Kilenc fő alkalmazása a leggyakoribb

(13,61%), de jellemző még a 2 fő (10,97%), valamint a 13 fő (10,77%) bevonása a nevelő-fejlesztő

munkába. A többi létszámadat közül kiemelkedik a 11 fő (9,75%) és a 6 fő (9,15%) jelenléte.

Megjegyezzük, hogy 1 fő óvodapedagógust alkalmazó intézménnyel 7 esetben találkoztunk, megegyező

módon az Óvoda és iskola szerkezeti keretben található óvodapedagógusi létszámmal. Az óvodai

csoportonkénti átlagos óvodapedagógusok száma: 2,14 fő. Az óvodapedagógusok száma összesen: 5482

fő. Az óvodapedagógusok átlagos száma 11,14-ra tehető.

Központi óvoda

10. ábra
Az óvodai csoportok száma – Központi óvoda (db/%)
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Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!

Négy csoporttal működő óvodák fordulnak elő a leggyakrabban 22,4%-ban. Ezt követik az 1 csoportos

óvodák 15,3%, majd az 5 csoporttal működő óvodák 14,1%. Figyelmet érdemel még a 3 csoporttal

működő központi óvodák gyakorisága is (11,8%).  A vizsgálatból kiderült, hogy a legnagyobb

csoportszámú óvoda 21 gyerekcsoportot mondhat magáénak, ami egyszer fordul elő a megkérdezett

óvodák között.  Az óvodai csoportok száma összesen: 804 db. Az átlagos óvodai csoportok száma

intézményenként 4,73 csoport. 
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11. ábra
A beírt óvodások száma – Központi óvoda (fő/%)
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Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!

A legkevesebb beírt óvodással működő központi óvodába 18 gyerek jár, míg a legtöbb beírt óvodással

működő központi óvodába 548 kisgyerek. Leggyakoribb a 100 beírt kisgyerekkel működő óvoda, ami

megfelel a leggyakoribb óvodai struktúrának, a 4 csoportosnak. Ebből az a következtetés vonható le,

hogy a törvényi előírás betartása maximálisan érvényesül (Közoktatási törvény 3. sz. melléklet óvodai

csoportok létszáma). Az átlagos beírt óvodások száma csoportonként 25,87 fő. A beírt óvodások száma

összesen: 20797 fő. Az átlagos központi óvodába járó beírt gyerekek száma: 126,04 fő.

12. ábra
Az óvodapedagógusok száma – Központi óvoda (fő/%)
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Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!
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Az óvodapedagógusok száma 1 és 42 fő között azonosítható be. Kilenc fő 16,4%, amely vélhetően azt

jelzi, hogy a 4 csoport óvodapedagógusa +1 fő óvodavezetője a leggyakoribb, megtartva a 2-es norma

irányelvét. Arányaiban említésre méltó még a 11 fő (11,5%) megjelenése is. Az óvodai csoportonkénti

átlagos óvodapedagógusok száma: 2,25 fő. Az óvodapedagógusok száma összesen: 1810 fő. Átlagosan

10,97 főre tehető az óvodapedagógusok száma a központi óvodákban. 

Tagóvoda

13. ábra
Az óvodai csoportok száma – Tagóvoda (db/%)
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Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!

Az 1 csoportos óvoda a legtöbb (20,21%), ami 37 tagóvodában fordul elő. Gyakoriságban utána a 2-3-4

csoportos óvoda következik. Az óvodai csoportok száma összesen: 780 csoport.  Átlagos óvodai

csoportok száma intézményenként: 4,26 csoport. 
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14. ábra
A beírt óvodások száma – Tagóvoda (fő/%)
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Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!

A beírt óvodások száma 9-től 890 főig terjed. A 100 fő, mint beírt létszám 8 tagóvodában (4,5%) fordul

elő. Ezt követi 26 fő 5 intézményben (2,8%), illetve 90 fő szintén 5 intézményben (2,8%). Az átlagos

beírt óvodások száma 25,17 fő. A beírt óvodások száma összesen: 19632 fő. A tagóvodára jutó átlagos

beírt óvodások száma: 109,68 fő.

15. ábra
Az óvodapedagógusok száma –Tagóvoda (fő/%)
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Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön á iselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!

Az óvodapedagógusok száma 1 fő között mozog.  A tagóvodákban a 6 fős óvodapedagógusi

létszám a leggyakoribb (16,8%)

magasabb óvodapedagógusi lé

csoportonkénti átlagos óvodaped

fő. A vizsgált tagóvodákban az ó

Összefoglalva megállapítható, h

hozzátéve, hogy itt a legmagas

óvodában a legbarátságosabb a

kérdőívek alapján kimondható

csoportonkénti 2 fő óvodapeda

száma: 121 165 fő. Az óvodaped

3. táblázat    
Intézménytípusok szerinti összesí

Intézménytípus 

Választ adó
intézmények

száma 
N (db)

Az 
cso

száma
(

Óvoda és bölcsőde 55

Óvoda 
és iskola 160

Önálló óvoda 495 2
ltal képv

 és 75 
45

, ezt követi a 2 fő (15,1%), majd a 4 fő (12,8%) és a 8 fő (11,7%). A

tszámok közül a 22 fős intézmény ötször fordul elő. Az óvodai

agógus létszám: 2,12 fő. Az óvodapedagógusok száma összesen: 1656

vodapedagógusok átlagos száma 9,25 főre tehető.

ogy a Központi óvodába jut a legtöbb kisgyerek egy óvodai csoportra,

abb az egy csoportra jutó óvodapedagógusok száma is. Az Önálló

z egy csoportba beírt óvodások száma, 21,82 fő. A visszajuttatott

, hogy egyedül az Óvoda és iskola típusban nem biztosított a

gógus. Az összes intézménytípust figyelembe véve a beírt óvodások

agógusok száma: 11 075 fő; a csoportok száma: 5 208.

tő táblázat (db/fő), (csoport/fő)

óvodai
portok
 összesen
db)

Átlagos óvodai
csoportok száma
intézményenként

(db)

A beírt
óvodások

száma
összesen

(fő)

Egy csoportra jutó
beírt óvodások

átlagos
száma (csoport/fő)

Az óvodapeda-
gógusok száma

összesen
(fő)

Egy csoportra
jutó óvodapeda-

gógusok
száma

(csoport/fő)

466 8,47 11 427 24,52 981 2,11

591 3,69 13 307 22,52 1146 1,94

 567 5,19 56 002 21,82 5 482 2,14
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Központi óvoda 170 804 4,73 20 797 25,87 1 810 2,25

Tagóvoda 183 780 4,26 19 632 25,17 1 656 2,12

Összesen (db/fő) 1063 5 208 5,268 121 165 23,98 11 075 2,11

Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a táblázatban!

 Az intézmények fenntartók szerinti megoszlására 18 intézmény nem válaszolt, ez 1,8%-t jelent. A 961

intézmény közül 647 helyi (kerületi) önkormányzat által fenntartott, ez az összes intézmény 66,1%-a.

Háromszor annyi a helyi önkormányzatok társulása, mint az egyházi, illetve alapítványi fenntartóság alá

rendelt intézmények száma. Az egyesületek, gazdálkodó-és társadalmi szervezetek, valamint a

magánszemélyek által fenntartott intézmények nem érik el az 1%-ot. Közülük legkisebb a

magánszemélyek jelenléte: 0,1%. A kistérségi társulás előfordulása (3,9%) háromszorosa a központi

költségvetés alá tartozó óvoda előfordulásának. A megyei (fővárosi) önkormányzatok 32 intézményt

tartanak fenn, ez a vizsgált intézmények 3,3%-a.  

4. táblázat                        
Az intézmények fenntartó szerinti megoszlása (db/%)

Fenntartó Darab Százalék

Nem válaszolt* 18 1,8
 Helyi (kerületi)

önkormányzat 647 66,1

 Megyei (fővárosi)
önkormányzat 32 3,3

 Helyi önkormányzatok
társulása 132 13,5

 Kistérségi társulás 38 3,9
 Központi költségvetés 13 1,3
 Egyház 41 4,2
 Alapítvány 40 4,1
 Egyesület 6 0,6
 Gazdálkodó szervezet 8 0,8
 Társadalmi szervezet 3 0,3
 Magánszemély 1 0,1
 Összesen 979 100,0

Kérdés: Válassza ki az Ön által képviselt intézmény fenntartóját az alábbi lehetőség közül!
Az alapstatisztikákban mindig közöljük a kérdésre nem válaszolók arányát is.

16. ábra
Az intézmény fenntartója
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 Kérdés: Válassza ki az Ön által képviselt intézmény fenntartóját az alábbi lehetőség közül!

17. ábra
Az intézmények megoszlása megyénként (db)
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Kérdés: Melyik megyében van az Önök óvodája?

Budapest és Pest megye a válaszoló intézmények 27,3%-át adja, amely kiemelkedő arány a többi

megyéhez képest. Megjegyezzük, hogy Tolna megyében a legkisebb választ adó intézmények száma

(ami elsősorban a megye méretéből és nem az ottani intézményvezetők alacsonyabb közreműködési

hajlandóságából adódik). A többi megye 2,6-6,9% között vett részt a felmérésben.

5. táblázat  
Az óvoda telephelyének település típusa (%)

Településtípus Gyakoriság Megoszlás (%)
Nem válaszolt 21 2,1
Budapest 161 16,5
Város 347 35,4
Község 348 35,8
Kisközségek 102 10,4
Összesen 979 100,0
Kérdés: Válassza ki az óvoda telephelyének települését az alábbi lehetőségek közül!

A vizsgálatban résztvevő intézmények településtípus szerinti bontása az alábbi képet mutatja: Budapest

telephelyről 161 (16,5%) intézmény töltötte ki a kérdőívet. A városokban együttesen 347 intézményt

említhetünk, a község, illetve kisközségben pedig 450 intézményt. A városokból és községekből szinte
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teljesen ugyanannyi intézmény töltötte ki a kérdőívet (347, illetve 348). A budapesti intézmények kb.

58%-kal nagyobb arányban vettek részt a vizsgálatban, mint a kisközségek összesen.

   

Sajátos nevelési igényű gyerekek aránya az intézményekben 

A 979 óvodát alapul véve 70 óvodából nem érkezett válasz erre a kérdésre. Összesen 3192 sajátos

nevelési igényű kisgyereket tartanak számon az intézmények. A visszajelzések alapján 508 óvodában

nincs sajátos nevelési igényű kisgyerek, ez az óvodák 55,9%-a.  A mért óvodák közül 128-ban (14,1%)

1 kisgyerek sorolható ide. 10 fő sajátos nevelési igényű kisgyerek található 27 intézményben. 100 fő

sajátos nevelési igényű gyerek van 15 intézményben. A válaszoló intézményekre átlagolva 3,51

fő/intézmény a sajátos nevelési igényű kisgyerek száma.

 6. táblázat
Sajátos nevelési igényű gyerekek megoszlása az intézményen belül (fő/%)

 Sajátos nevelési igényű gyerekek Gyakoriság Megoszlás (%)
0 508 55,9

 1 128 14,1
 2 76 8,4
 3 40 4,4
 4 19 2,1
 5 32 3,5
 6 14 1,5
 7 5 0,6
 8 6 0,7
 9 4 0,4
 10 27 3,0
 11 2 0,2
 12 4 0,4
 13 2 0,2
 14 5 0,6
 15 7 0,8
 16 3 0,3
 17 1 0,1
 18 1 0,1
 20 6 0,7
 23 1 0,1
 25 1 0,1
 28 1 0,1
 33 1 0,1
 100 15 1,7
 összesen 909 100,0
 Nem válaszolt 70  
Összesen 979  

Kérdés: Hány százalék az Önök óvodájában a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek aránya?

18. ábra
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Sajátos nevelési igényű gyerekek megoszlása az intézményen belül (fő/%)
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Kérdés: Hány százalék az Önök óvodájában a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek aránya? 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya az intézményen belül 

A válaszoló intézmények közül 117 óvodában nincs hátrányos helyzetű kisgyerek, ez a válaszoló

intézmények 12,7%-át jelenti. Nem válaszolt 59 intézmény. 1-től 100 főig található hátrányos helyzetű

kisgyerek az intézményekben, összesen 22 566 fő. 920 intézményre átlagolva 24,53 fő/intézmény a

hátrányos helyzetű kisgyerek száma. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre vonatkozó kérdésre 126 intézmény nem válaszolt. A 853

intézmény közül 296-ban (34,7%) nincs halmozottan hátrányos helyzetű kisgyerek. 1-től 100 főig

található halmozottan hátrányos helyzetű kisgyerek az intézményekben. Az összesen 9642 halmozottan

hátrányos helyzetű kisgyerek 853 intézményre átlagolva 11,3 fő/intézmény számot ad. 

19. ábra
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A hátrányos helyzetű gyerekek megoszlása (fő/%) 
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Kérdés: Hány százalék az Önök óvodájában a hátrányos helyzetű gyerekek aránya?

20. ábra
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek megoszlása (fő/%) 
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Kérdés: Hány százalék az Önök óvodájában a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya?

Migráns gyerekek

107 intézmény nem válaszolt a migráns gyerekekkel kapcsolatos kérdésre. A válaszoló intézmények

közül 718 intézményben nincs migráns (nem magyar állampolgár) kisgyerek. A 872 intézményben

összesen 730 nem magyar állampolgár kisgyereket tartanak számon. A válaszoló intézményekbe

átlagosan 0,84 fő migráns kisgyerek jár.

7. táblázat
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Migráns (nem magyar állampolgár) gyerekek megoszlása az intézményen belül (fő/%) 
Migráns  gyerekek Gyakoriság Megoszlás (%)

0 718 82,3
 1 60 6,9
 2 43 4,9
 3 8 0,9
 4 6 0,7
 5 16 1,8
 6 1 0,1
 8 3 0,3
 10 5 0,6
 11 1 0,1
 15 2 0,2
 23 1 0,1
 27 1 0,1
 30 2 0,2
 35 1 0,1
 45 2 0,2
 50 2 0,2
 Összes 872 100,0

Nem válaszolt 107  
Összesen 979  

Kérdés: Az Önök óvodájában körülbelül hány százalék a migráns (nem magyar állampolgár)
gyerekek aránya?

21. ábra
A helyi nevelési program elkészítésének módja
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Kérdés: Hogyan készítették el óvodájuk helyi nevelési programját?

24 intézmény nem válaszolt erre a kérdésre. A válaszoló intézmények közül 43%-ban teljesen önállóan,

saját maguk készítették el a programjukat. 33,9%-ban másoktól vették a nevelési programot, melyet

adaptáltak, a saját igényüknek megfelelően átdolgoztak. Külső segítség igénybevételével, de maguk

készítették el 20,4%-ban. Teljes egészében másoktól vették át, de átalakítást, átdolgozást nem végeztek

az intézmények 0,2%-ban. A válaszokból egyértelművé vált, hogy az óvodákban az önálló programírás

után az adaptálás volt a bevett gyakorlat a programok elkészítésekor.

Az átdolgozás oka
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Az óvodák nevelési munkáját szabályozó dokumentum kiadása óta 12 év telt el. A legtöbb intézmény

47,9% az elmúlt években csak egyszer dolgozta át a helyi nevelési programját, viszont 18,8% egyszer

sem. Csupán 30,7 % volt, aki a vizsgált időszak alatt kétszer-háromszor vagy annál többször is

átdolgozta programját, kifejezve ezzel belső igényét és a körülményekhez, változásokhoz való

igazodását, alkalmazkodását. Az óvodák 2,6%-a nem válaszolt erre a kérdésre.

Az átdolgozás feltüntetett lehetséges okai közül a nevelőtestület önértékelése, saját kezdeményezése

teszi ki a legnagyobb arányt, 53,4%-ot. Az intézmény-összevonások miatt csak 19,9%-ban került sor az

átdolgozásra. A fenntartó kezdeményezése, mint ok 14,6%-ban érvényesült, míg a külső szakértői

értékelésre, kezdeményezésre 9,2%-ban átdolgozással reagáltak az intézmények. 

Amennyiben elfogadjuk azt a csoportosítást, hogy a feltüntetett lehetséges okok között léteznek külső,

illetve belső igények a változtatásra, akkor a kép még árnyaltabbá tehető. Az intézmény-

összevonásoknak és a nevelőtestület önértékelésének köszönhetően az átdolgozás 73,3%-ot tesz ki.

Tekintsük ezt belső igénynek. 

Ezzel szemben az okok két eleme a fenntartó kezdeményezése, valamint a szakértői vélemény 23,8 %-

ban késztette az óvodákat a programjuk átdolgozására. Tekintsük ezt külső igénynek.

Megállapítjuk, hogy a belső igény több mint 3-szor nagyobb gyakorisággal játszik szerepet az

átdolgozásban, mint a külső. 

22. ábra 
A helyi nevelési program átdolgozásának okai (%)
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Az intézmény összevonása:
19,9%
Külső szakértő értékelése,
kezdeményezése: 9,2%
A fenntartó kezdeményezése:
14,6% 
A nevelőtestület önértékelése,
saját kezdeményezése: 53,4%

Kérdés: Mi volt az átdolgozás oka? Több okot is megjelölhet!

8. táblázat
A kérdőívet kitöltők nemek szerinti megoszlása (%)

Nem Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 47 4,8
 Férfi 20 2,0
 Nő 912 93,2
 Összesen 979 100,0

Kérdés: Arra kérjük, adja meg néhány személyes adatát! Neme, beosztása, kora, vezetői, vezető-
helyettesi gyakorlata. 

A kérdésre 47-en nem válaszoltak, a 932 válaszoló közül 912 nő (93,2%), 20 férfi (2,0%). 

9. táblázat
A kérdőívet kitöltők beosztás szerinti megoszlása (%)

Beosztás Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 49 5,0
 Óvodavezető 723 73,9
 Óvodavezető-helyettes 55 5,6
 Intézményegység-vezető 132 13,5
 Intézményegység-vezető

/helyettes 20 2,0

 Összesen 979 100,0

Beosztás szerinti megoszlás a következőképpen alakult: a beosztásra 2 fővel kevesebben válaszoltak,

mint a válaszolók nemére irányuló kérdésre. Az óvodavezetőktől érkezett a legnagyobb arányban a

válasz, a válaszolók 73,9%-ban. Ezt követik az intézményegység-vezetők (13,5%), majd az óvodavezető

helyettesek (5,6%) majd pedig intézményegység-vezető helyettesek, akik 2,0%-ban válaszoltak az on-

line kérdőívre. 
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10. táblázat 
A kérdőívet kitöltők kor szerinti megoszlása (%)                                    

Életkor Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 53 5,4
 30-ig 9 0,9
 31-40 108 11,0
 41-50 424 43,3
 51-60 379 38,7
 60 felett 6 0,6
 Összesen 979 100,0

A kérdőívet kitöltők (926 fő) 43,3%-uk 41-50 év közötti. Az 51-60 év közöttiek 38,7%-ban vettek részt

a vizsgálatban. A 31-40 év közöttiek 11,0%-ban szerepelnek a megkérdezettek között. 30 éves korig a

megkérdezettek közül 0,9%-ban válaszoltak, a 60 év felettiek aránya 0,6%. A jelentős tapasztalattal

rendelkező 41-60 év közötti vezetők/ helyettesek aránya 82%.

11. táblázat Vezetői, vezető helyettesi gyakorlat éveinek megoszlása (%)      

Gyakorlati év Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 55 5,6
 5 évnél kevesebb 158 16,1
 5-10 év 191 19,5
 10 évnél több 575 58,7
 Összesen 979 100,0

10 évnél több vezetői gyakorlattal rendelkeznek a válaszolók 58,7%-ban, 5 és 10 év közötti tapasztalata

19,5%-nak, 5 évnél kevesebb 16,1%nak. 55 fő nem válaszolt.   

II. A bemutatott intézmények vezetőinek véleménye az Óvodai nevelés országos

alapprogramjának (ÓNOAP) felülvizsgálatáról, átdolgozásáról
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12. táblázat
Az ÓNOAP nevelőtestületi fogadtatása a bevezetéskor (db/%)
                         

Fogadtatás Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 24 2,5
 Nagyon elutasítóan 5 0,5
 Kissé elutasítóan 31 3,2
 Közömbösen 25 2,6
 Meglehetősen elfogadóan

466 47,6

 Nagyon elfogadóan 308 31,5
 Nem tudom, akkor még

nem dolgoztam itt 120 12,3

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Az Ön megítélése szerint hogyan fogadta a nevelőtestület a bevezetéskor az Óvodai nevelés
országos alapprogramját?

24 intézmény (2,5%) véleményét nem tudjuk a kérdéssel kapcsolatban. Meglehetősen elfogadóan

közeledtek az ÓNOAP-hoz 466 intézményben (47,6%), nagyon elfogadóan 308 intézményben (31,5%).

A többi válaszadási arányhoz képest magas azon intézmények száma 120 (12,3%), amelyekben az

ÓNOAP bevezetésekor a válaszolók nem abban az óvodában dolgoztak, ahonnan most a válasz érkezett. 

Az ÓNOAP nevelőtestületi fogadtatása a bevezetéskor az intézmények 79,1%-ban (774 intézmény)

meglehetősen elfogadó és a nagyon elfogadó volt, azaz az alapprogram pozitív fogadtatásban részesült.

13. táblázat  
Az ÓNOAP nevelőtestületi fogadtatása a bevezetéskor (db/%)

Megítélés
Intézmények

száma
db

Előfordulása
%

Nagyon elutasító   5 0,5
Kissé elutasító 31 3,2
Közömbös 25 2,6
Összesen 61 6,3

 Kérdés: Az Ön megítélése szerint hogyan fogadta a nevelőtestület a bevezetéskor az Óvodai nevelés
országos alapprogramját?

A nagyon elutasító, kissé elutasító illetve a közömbös fogadtatás 61 intézményt jellemez, amely a

válaszadó intézmények számának (955 intézmény) a 6,3%-a. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy

egy lehetséges felülvizsgálat, átdolgozás során is számolni kell az elutasítás megjelenésével is. 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja átdolgozásának szükségessége
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Az átdolgozást, az ÓNOAP felülvizsgálatát adataink szerint a megkérdezett intézmények 65,5%-a

szükségesnek tartja. 306 óvoda, az intézmények 31,3% - nem így gondolja, 32-en pedig (3,3%) nem

feleltek erre a határozott állásfoglalást provokáló kérdésre.

Vitathatatlan tény, hogy több mint kétszerese azon válaszolók aránya, akik szükségesnek, indokoltnak

tartják az alapprogram átgondolását, mint azok aránya, akik nem így vélekednek. 

14. táblázat Az ÓNOAP megjelenése a helyi nevelési programban (%)
                

A helyi nevelési
programban (%)

Gyakoriság Megoszlás (%)

0 1 0,1
 1 2 0,2
 9 1 0,1
 10 5 0,5
 20 4 0,4
 30 3 0,3
 40 7 0,8
 45 1 0,1
 50 37 4,0
 60 22 2,4
 65 1 0,1
 70 41 4,5
 75 11 1,2
 80 113 12,3
 85 13 1,4
 90 135 14,7
 95 26 2,8
 97 1 0,1
 98 11 1,2
 99 9 1,0
 100 475 51,7
 Összesen 919 100,0

Nem válaszolt 60  
           Összesen 979  

Kérdés: Véleménye szerint milyen százalékos arányban tükröződik az Óvodai nevelés országos
alapprogramja óvodájuk helyi nevelési programjában?

60 intézménytől nem érkezett válasz, ez a megkérdezett intézmények 6,1%-a. A 919 válaszoló

intézmény közül az alapprogram 100%-ban kifejezésre jutott a helyi nevelési programban  475

intézményben. Szembetűnő még a 90%-os megjelenítési arány is, 135 intézményben. Ez a magas érték

annak tudható be, hogy azokban az intézményekben, amelyekben a helyi nevelési programban az

alapprogram 0-50%-ig tükröződik, együttesen csak 6,6%-ot tesz ki.
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15. táblázat
Az ÓNOAP megjelenése a mindennapokban, az óvoda nevelési gyakorlatában (%)
         

ÓNOAP a
mindennapokban (%)

Gyakoriság Megoszlás (%)

0 1 0,1
 1 1 0,1
 9 1 0,1
 10 6 0,7
 20 5 0,6
 25 1 0,1
 30 5 0,6
 40 6 0,7
 45 2 0,2
 50 40 4,4
 55 1 0,1
 60 30 3,3
 65 4 0,4
 70 44 4,9
 75 15 1,7
 80 148 16,4
 85 25 2,8
 89 1 0,1
 90 191 21,2
 95 37 4,1
 96 1 0,1
 97 1 0,1
 98 10 1,1
 99 6 0,7
 100 320 35,5
 Összesen 902 100,0

Nem válaszolt 77  
     Összesen 979  

Kérdés: Véleménye szerint milyen százalékos arányban tükröződik az Óvodai nevelés országos
alapprogramja a mindennapokban, óvodájuk nevelési gyakorlatában?

902 intézmény válaszolt a feltett kérdésre, 77 intézményből nem érkezett vissza válasz. Az ÓNOAP a

mindennapokban 100%-ban kifejezésre jut 320 óvodában. A megfogalmazott vélemények szerint az

alapprogram 0-50% közötti érvényesülése mindössze 7,5%-ot tesz ki.

16. táblázat
Az ÓNOAP megfelelősége – A nevelésközpontúság hangsúlyozása (%)
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Nevelésközpontúság Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 32 3,3
 Teljesen megfelel 757 77,3
 Részben felel meg 188 19,2
 Egyáltalán nem felel meg 2 0,2
 Összesen 979 100,0

Kérdés: Ön szerint mennyire felel meg Óvodai nevelés országos alapprogramja az alábbinak?

A „Teljesen megfelel” és a „Részben megfelel” válaszokat, arányokat együttesen értékeljük. A

nevelésközpontúság hangsúlyozása a vizsgálat idején szinte maximális mértékű 96,5% volt.  Erősebb,

dominánsabb megjelenítését nem érzik szükségesnek a célcsoport tagjai.

17. táblázat
Az ÓNOAP megfelelősége - A személyiségfejlesztés sokoldalúsága (%)

Személyiségfejlesztés Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 33 3,4
 Teljesen megfelel 651 66,5
 Részben felel meg 288 29,4
 Egyáltalán nem felel meg 7 0,7
 Összesen 979 100,0

Kérdés: Ön szerint mennyire felel meg Óvodai nevelés országos alapprogramja az alábbinak?

A személyiségfejlesztés sokoldalúsága 95,9%-ban teljesen, illetve részben megfelel az elvárásoknak, az

elvártnak az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján. 

18. táblázat
Az ÓNOAP megfelelősége – A játék kiemelt szerepe (%)        

Játék Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 32 3,3
 Teljesen megfelel 792 80,9
 Részben felel meg 152 15,5
 Egyáltalán nem felel meg 3 0,3
 Összesen 979 100,0

Kérdés: Ön szerint mennyire felel meg Óvodai nevelés országos alapprogramja az alábbinak?

A játék 96,4%-ban az őt megillető, kiemelt szerepét képes betölteni a vélemények alapján.

19. táblázat
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Az ÓNOAP megfelelősége – Az óvodákkal szembeni társadalmi elvárások (%)
Társadalmi elvárások Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 37 3,8
 Teljesen megfelel 290 29,6
 Részben felel meg 615 62,8
 Egyáltalán nem felel meg 37 3,8
 Összesen 979 100,0

Kérdés: Ön szerint mennyire felel meg Óvodai nevelés országos alapprogramja az alábbinak?

A társadalmi elvárásoknak 92,4%-ban eleget tesz az ÓNOAP a jelenlegi tartalmát tekintve. Mégis

figyelemre méltó, hogy csak részben felel meg a megkérdezettek kívánalmainak 62,8%-os arányban.

Ezen az eredményen mindenféleképpen érdemes elgondolkozni, hiszen a továbbfejlesztés útjának egyik

állomását jelenti/jelentheti. Mindezt alátámasztja az a tény is, hogy a megkérdezettek 3,8%-a állítja azt,

hogy egyáltalán nem felel meg a társadalom elvárásainak az ÓNOAP. Ez a negatív válaszarány a többi

elemhez képest kiugróan magas.

20. táblázat
Az ÓNOAP megfelelősége – A szülők igényei (%)

A szülői igények Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 39 4,0
 Teljesen megfelel 270 27,6
 Részben felel meg 644 65,8
 Egyáltalán nem felel meg 26 2,7
 Összesen 979 100,0

Kérdés: Ön szerint mennyire felel meg Óvodai nevelés országos alapprogramja az alábbinak?

A szülők igényeinek 93,4%-ban megfelel az alapprogram, de ebben az esetben is fel kell hívni a

figyelmet arra a mutatóra, hogy a részben megfelelőség 65,8%-ot, ezzel párhuzamosan az egyáltalán

nem felel meg 2,7%-ot képvisel. Ha ezt a két mutatót együtt nézzük, akkor még inkább szembeötlő,

hogy a teljes megfelelőség csak 27,6%-ban mutatkozik meg.

21. táblázat Az ÓNOAP megfelelősége – A gyerekeket fogadó iskolák igényei (%)
Fogadó iskolák igényei Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 35 3,6
 Teljesen megfelel 221 22,6
 Részben felel meg 649 66,3
 Egyáltalán nem felel meg 74 7,6
 Összesen 979 100,0

Kérdés: Ön szerint mennyire felel meg Óvodai nevelés országos alapprogramja az alábbinak?

A befogadó iskolák igényeinek az előző mutatónál is kisebb mértékben felel meg az ÓNOAP, csupán

22,6%. Ebből következően a részben megfelelt aránya is emelkedett és az egyáltalán nem felel meg

7,6%.
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 22. táblázat
 Az ÓNOAP megfelelősége – A  helyi sajátosságok érvényre juttatása (%)

A helyi sajátosságok érvényre
juttatásának

Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 32 3,3
 Teljesen megfelel 550 56,2
 Részben felel meg 365 37,3
 Egyáltalán nem felel meg 32 3,3
 Összesen 979 100,0

Kérdés: Ön szerint mennyire felel meg Óvodai nevelés országos alapprogramja az alábbinak?

A helyi sajátosságok 3,3%-ban egyáltalán nem fejeződnek ki az alapprogramban. Teljes, illetve részbeni

a megfelelés az intézmények 93,5%-ban. 

23. táblázat
Az ÓNOAP megfelelősége – Az óvodapedagógusi innovációk érvényre juttatása (%)

Az óvodapedagógusi innovációk
érvényre juttatásának

Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 39 4,0
 Teljesen megfelel 510 52,1
 Részben felel meg 411 42,0
 Egyáltalán nem felel meg 19 1,9
 Összesen 979 100,0

Kérdés: Ön szerint mennyire felel meg Óvodai nevelés országos alapprogramja az alábbinak?

Az óvodapedagógusi innovációk 94,1%-ban felszínre kerülhetnek az alapdokumentum keretei között. A

válaszolók 1,9 %-a gondolja úgy, hogy az ÓNOAP egyáltalán nem felel meg az óvodapedagógusi

innovációk érvényre juttatásának. 

24. táblázat
Az ÓNOAP megfelelősége – Az óvodapedagógusok módszertani felkészültsége (%)

Az óvodapedagógusok módszertani
felkészültsége

Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 39 4,0
 Teljesen megfelel 527 53,8
 Részben felel meg 396 40,4
 Egyáltalán nem felel meg 17 1,7
 Összesen 979 100,0

Kérdés: Ön szerint mennyire felel meg Óvodai nevelés országos alapprogramja az alábbinak?

Az óvodapedagógusok módszertani felkészültségének 94,2%-ban megfelel az alapprogram. Közel

azonos arányban jelenik meg az intézmények válaszai között az óvodapedagógusi innovációk érvényre

juttatása, mint a módszertani felkészültségük kifejeződése. 
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Fontosnak tartjuk, hogy az egyáltalán nem felel meg válaszokat együttesen is értékeljük. 

 
25. táblázat
Az „Egyáltalán nem felel meg” válaszok előfordulása (%)

Paraméterek Előfordulás %

Befogadó iskola igényei 7,6
A társadalom elvárása 3,8
Helyi sajátosságok 3,3
Szülők igényei 2,7
Innováció 1,9
Módszertan 1,7
Személyiségfejlesztés 0,7
Játék 0,3
Nevelésközpontúság 0,2

Összegezve: A befogadó iskolák igényei 2-szeres nyomatékkal jelennek meg, mint a társadalom

elvárásai. Érdekes, hogy a társadalom elvárásai és a helyi sajátosságok együttesen közel azonos

figyelmet követelnek, mint a befogadó iskola önmagában. 
 

A továbbiakban a 26-32. táblázatokat közöljük. A közlés a táblázat megnevezésére és a táblázathoz

tartozó kérdések megnevezésére, adatainak közlésére szorítkozik, mivel ezek szakmai változók a

zárójelentés alapszövegében részletes elemzésre kerülnek. Ebben a fejezetben a kapott adatokat

Összesítő táblázat segítségével (33. tábla) elemezzük.

26. táblázat  
Nevelési feladatok megjelenése és hangsúlyozása a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai nevelés országos
alapprogramjában – A nevelésközpontúság (%)

Nevelésközpontúság Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 69 7,0
 Mindenképpen szükséges

tartom 613 62,6

 Szükséges tartom 118 12,1
 Nem tartom

szükségesnek 80 8,2

 Egyáltalán nem tartom
szükségesnek 99 10,1

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná szükségesnek, indokoltnak, hogy az alábbi témák, nevelési feladatok
megjelenjenek, illetve a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kapjanak a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai
nevelés országos alapprogramjában?

27. táblázat
Nevelési feladatok megjelenése és hangsúlyozása a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai nevelés országos
alapprogramjában – Az óvoda és a szülők kölcsönös felelőssége a nevelésben (%)

Az óvoda és a szülők kölcsönös
felelőssége a nevelésben

Gyakoriság Megoszlás (%)
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Nem válaszolt 65 6,6
 Mindenképpen szükséges

tartom 672 68,6

 Szükséges tartom 163 16,6
 Nem tartom

szükségesnek 47 4,8

 Egyáltalán nem tartom
szükségesnek 32 3,3

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná szükségesnek, indokoltnak, hogy az alábbi témák, nevelési feladatok
megjelenjenek, illetve a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kapjanak a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai  
nevelés országos alapprogramjában?

28. táblázat
Nevelési feladatok megjelenése és hangsúlyozása a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai nevelés országos
alapprogramjában – A gyerekek kompetenciáinak fejlesztése (%)

 A gyerekek kompetenciáinak
fejlesztése

Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 70 7,2
 Mindenképpen szükséges

tartom 479 48,9

 Szükséges tartom 307 31,4
 Nem tartom

szükségesnek 82 8,4

 Egyáltalán nem tartom
szükségesnek 41 4,2

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná szükségesnek, indokoltnak, hogy az alábbi témák, nevelési feladatok 
megjelenjenek, illetve a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kapjanak a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai 
nevelés országos alapprogramjában?

29. táblázat
Nevelési feladatok megjelenése és hangsúlyozása a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai nevelés országos
alapprogramjában – A környezettudatosság fejlesztése a fenntartható fejlődés érdekében (%)
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A környezettudatosság fejlesztése
a fenntartható fejlődés

érdekében
Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 69 7,0
 Mindenképpen szükséges

tartom 460 47,0

 Szükséges tartom 340 34,7
 Nem tartom

szükségesnek 76 7,8

 Egyáltalán nem tartom
szükségesnek 34 3,5

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná szükségesnek, indokoltnak, hogy az alábbi témák, nevelési feladatok 
megjelenjenek, illetve a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kapjanak a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai 
nevelés országos alapprogramjában?

30. táblázat
Nevelési feladatok megjelenése és hangsúlyozása a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai nevelés országos
alapprogramjában – Mások elfogadására, toleranciára nevelés (%)

Mások elfogadására, toleranciára
nevelés

Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 68 6,9
 Mindenképpen szükséges

tartom 577 58,9

 Szükséges tartom 235 24,0
 Nem tartom

szükségesnek 56 5,7

 Egyáltalán nem tartom
szükségesnek 43 4,4

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná szükségesnek, indokoltnak, hogy az alábbi témák, nevelési feladatok 
megjelenjenek, illetve a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kapjanak a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai 
nevelés országos alapprogramjában?

31. táblázat
Nevelési feladatok megjelenése és hangsúlyozása a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai nevelés országos
alapprogramjában – A játék előtérbe helyezése (%)

 A játék előtérbe helyezése Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 67 6,8
 Mindenképpen szükséges

tartom 619 63,2

 Szükséges tartom 137 14,0
 Nem tartom

szükségesnek 77 7,9

 Egyáltalán nem tartom
szükségesnek 79 8,1

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná szükségesnek, indokoltnak, hogy az alábbi témák, nevelési feladatok 
megjelenjenek, illetve a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kapjanak a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai 
nevelés országos alapprogramjában?
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32. táblázat
Nevelési feladatok megjelenése és hangsúlyozása a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai nevelés országos
alapprogramjában – A mozgás előtérbe helyezése (%)

 A mozgás előtérbe helyezése Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 68 6,9
 Mindenképpen szükséges

tartom 580 59,2

 Szükséges tartom 203 20,7
 Nem tartom

szükségesnek 65 6,6

 Egyáltalán nem tartom
szükségesnek 63 6,4

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná szükségesnek, indokoltnak, hogy az alábbi témák, nevelési feladatok 
megjelenjenek, illetve a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kapjanak a felülvizsgált, átdolgozott Óvodai 
nevelés országos alapprogramjában?

33. táblázat 
Összesítő tábla A „Mindenféleképpen szükséges” és a „Szükséges” válaszok előfordulása alapján (%)

Feladatok Mindenképpen
szükséges

Szükséges Összesen

Nevelésközpontúság, azaz hogy az
óvoda elsősorban nevelő intézmény

62,6 12,1 74,7

Óvoda és a szülők kölcsönös
felelőssége a nevelésben

68,6 16,6 85,2

A gyerekek kompetenciáinak fejlesztése 48,9 31,4 80,3
A környezettudatosság fejlesztése a
fenntartható fejlődés érdekében

47,0 34,7 81,7

Mások elfogadása, toleranciára nevelés 58,9 24,0 82,9
A játék előtérbe helyezése 63,2 14,0 77,2
A mozgás előtérbe helyezése 59,2 20,7 79,9
Egyéb 12,1 1,8 13,9

A prioritások kijelölése a mindenképpen szükséges vagy a mindenképpen szükséges és szükséges

adatok együttes arányának figyelembe vételével történik. Érdemes a leggyakoribb óvodavezetői

válaszok első három helyezettjét mindkét módon megállapítani. Az első módon az óvoda és a szülők

kölcsönös felelőssége áll az élen. Ezt követi a játék előtérbe helyezése, majd a nevelésközpontúság

kifejezőbb megjelenítése. A másik módon végzett számítás szerint szintén az óvoda és a szülők

kölcsönös felelőssége áll az első helyen. Második a dobogón a mások elfogadása. A harmadik helyen

viszont megjelenik a környezettudatos magatartás.     

Szabályozást igénylő kérdések
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Ezeket a kérdéseket a 34-42. táblázatokban közöljük. A közlés a táblázat megnevezésére és a

táblázathoz tartozó kérdések megnevezésére, adatainak közlésére szorítkozik. Összesítő táblázat

segítségével (43. tábla) elemezzük a kapott adatokat.

34. táblázat
Óvodákat, szülőket foglalkoztató kérdések szabályozása - Az iskolai életmódra való felkészítés tartalma 

Az iskolai életmódra való
felkészítés tartalma

Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 63 6,4
 Rendkívül fontosnak

tartom 397 40,6

 Fontosnak tartom 350 35,8
 Nem tartom fontosnak 119 12,2
 Egyáltalán nem tartom

fontosnak 50 5,1

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná fontosnak, hogy az óvodákat, szülőket foglalkoztató alábbi kérdések 
szabályozásra kerüljenek a közeljövőben?

35. táblázat
Óvodákat, szülőket foglalkoztató kérdések szabályozása - Az óvodából az iskolába való átmenet
értelmezése (%)

Az óvodából az iskolába való
átmenet értelmezése

Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 57 5,8
 Rendkívül fontosnak

tartom 545 55,7

 Fontosnak tartom 300 30,6
 Nem tartom fontosnak 53 5,4
 Egyáltalán nem tartom

fontosnak 24 2,5

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná fontosnak, hogy az óvodákat, szülőket foglalkoztató alábbi kérdések 
szabályozásra kerüljenek a közeljövőben?

36. táblázat
Óvodákat, szülőket foglalkoztató kérdések szabályozása – A 7 évesek óvodában maradása (%)

 A 7 évesek óvodában maradása
Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 65 6,6
 Rendkívül fontosnak

tartom 291 29,7

 Fontosnak tartom 374 38,2
 Nem tartom fontosnak 189 19,3
 Egyáltalán nem tartom

fontosnak 60 6,1

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná fontosnak, hogy az óvodákat, szülőket foglalkoztató alábbi kérdések 
szabályozásra kerüljenek a közeljövőben?

37. táblázat
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Óvodákat, szülőket foglalkoztató kérdések szabályozása – Az óvodai különfoglalkozások (nyelvoktatás,
aerobic stb.) (%)

Az óvodai különfoglalkozások
(nyelvoktatás, aerobic stb.)

Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 64 6,5
 Rendkívül fontosnak

tartom 170 17,4

 Fontosnak tartom 232 23,7
 Nem tartom fontosnak 322 32,9
 Egyáltalán nem tartom

fontosnak 191 19,5

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná fontosnak, hogy az óvodákat, szülőket foglalkoztató alábbi kérdések 
szabályozásra kerüljenek a közeljövőben?

38. táblázat
Óvodákat, szülőket foglalkoztató kérdések szabályozása – Az óvodai szolgáltató funkció tartalma (%)

 Az óvodai szolgáltató funkció
tartama

Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 67 6,8
 Rendkívül fontosnak

tartom 236 24,1

 Fontosnak tartom 405 41,4
 Nem tartom fontosnak 209 21,3
 Egyáltalán nem tartom

fontosnak 62 6,3

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná fontosnak, hogy az óvodákat, szülőket foglalkoztató alábbi kérdések 
szabályozásra kerüljenek a közeljövőben?

39. táblázat
Óvodákat, szülőket foglalkoztató kérdések szabályozása – A szülőkkel való kapcsolattartás,
együttműködés formái (%)

A szülőkkel való kapcsolattartás,
együttműködés formái

Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 63 6,4
 Rendkívül fontosnak

tartom 380 38,8

 Fontosnak tartom 360 36,8
 Nem tartom fontosnak 137 14,0
 Egyáltalán nem tartom

fontosnak 39 4,0

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná fontosnak, hogy az óvodákat, szülőket foglalkoztató alábbi kérdések 
szabályozásra kerüljenek a közeljövőben?

40. táblázat
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Óvodákat, szülőket foglalkoztató kérdések szabályozása – Az óvodapedagógusok etikai kódexe (például
értékek, normák, szabályok) (%)

Az óvodapedagógusok etikai
kódexe (például értékek, normák,

szabályok
Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 62 6,3
 Rendkívül fontosnak

tartom 506 51,7

 Fontosnak tartom 328 33,5
 Nem tartom fontosnak 67 6,8
 Egyáltalán nem tartom

fontosnak 16 1,6

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná fontosnak, hogy az óvodákat, szülőket foglalkoztató alábbi kérdések 
szabályozásra kerüljenek a közeljövőben?

41. táblázat
Óvodákat, szülőket foglalkoztató kérdések szabályozása – A sajátos arculat megőrzése az összevont
óvodákban (%)

A sajátos arculat megőrzése az
összevont óvodákban

Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 87 8,9
 Rendkívül fontosnak

tartom 511 52,2

 Fontosnak tartom 293 29,9
 Nem tartom fontosnak 64 6,5
 Egyáltalán nem tartom

fontosnak 24 2,5

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná fontosnak, hogy az óvodákat, szülőket foglalkoztató alábbi kérdések 
szabályozásra kerüljenek a közeljövőben?

42. táblázat
Óvodákat, szülőket foglalkoztató kérdések szabályozása – Vezetési struktúra, vezetői hatás- és
feladatkörök az összevont óvodákban (%)

Vezetési struktúra, vezetői hatás- és
feladatkörök az összevont óvodákban

Gyakoriság Megoszlás (%)

Nem válaszolt 104 10,6
 Rendkívül fontosnak tartom

438 44,7

 Fontosnak tartom 343 35,0
 Nem tartom fontosnak 72 7,4
 Egyáltalán nem tartom

fontosnak 22 2,2

 Összesen 979 100,0

Kérdés: Mennyire tartaná fontosnak, hogy az óvodákat, szülőket foglalkoztató alábbi kérdések 
szabályozásra kerüljenek a közeljövőben?

A teljesség érdekében szükségesnek tartjuk, hogy minden osztályzat előfordulását közöljük.
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43. táblázat       
Az óvodákat, szülőket foglalkoztató kérdések szabályozása az osztályzatok előfordulása alapján (%)

Kérdések
Rendkívül
fontosnak

tartom

Fontosnak
tartom Összesen

Nem
tartom

fontosnak

Egyáltalán
nem

tartom
fontosnak

Az iskolai életmódra való
felkészítés tartalma

40,6 35,8 76,4 12,2 5,1

Az óvodából az iskolába 
való átmenet értelmezése 

55,7 30,6 86,3 5,4 2,5

A 7 évesek óvodában maradása 29,7 38,2 67,9 19,3 6,1
Az óvodai különfoglalkozások
(nyelvoktatás, aerobic stb.)

17,4 23,7 41,1 32,9 19,5

Az óvodai szolgáltató funkció
tartalma

24,1 41,4 65,5 21,3 6,3

A szülőkkel való kapcsolattartás,
együttműködés formái

38,8 36,8 75,6 14,0 4,0

Az óvodapedagógusok etikai
kódexe (például értékek, normák,
szabályok)

51,7 33,5 85,2 6,8 1,6

A sajátos arculat megőrzése az
összevont óvodákban

52,2 29,9 82,1 6,5 2,5

Vezetési struktúra, vezetői hatás- és
feladatkörök az összevont
óvodákban

44,7 35,0 79,7 7,4 2,2

A korábbiaknak megfelelően itt is kétféle számítási móddal határoztuk meg a prioritásokat. Az első

esetben az óvodából az iskolába való átmenet értelmezése kerül az élre, ezt követi a sajátos arculat

megőrzése, majd az óvodapedagógusok etikai kódexe. A második esetben is az óvodából az iskolába

való átmenet értelmezése az első. Nagyon szorosan követi az óvodapedagógusok etikai kódexe. A

harmadik helyen pedig a sajátos arculat megőrzése áll. Megállapíthatjuk, hogy nem történt alapvető

változás a két számítási mód során, kizárólagosan a második és harmadik hely cserélődött fel.
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III. melléklet

Az on-line kérdőív 20. nyitott kérdésére érkezett válaszok25

Hiányzik az anyanyelvi nevelésnél a mese, vers mellé a mondókázás, ami az olvasás
előkészítéséhez elengedhetetlen
Főleg a kompetencia alapú nevelésnek kellene benne nagyobb hangsúlyt kapnia, de nem
szabad mindent leszabályozni, kell, hogy az óvodák megőrizhessék egyéni arculatukat!
Az eltelt idő alatt a társadalom is változott, változtak az elvárások is. Ez nem tükröződik
megfelelően az alapprogramban.
Csak támpontokat ad. A részleteket az óvodákra bízza. Egyes nevelőtestületek nem állnak
olyan szinten, hogy ezzel a szabadsággal jól tudjanak élni. Részletesebben kidolgozott
programra lenne szükség, mint pl. a 1971-es, vagy1989-es.
Szerintem, nem kellene változtatni az alapprogramon. Az egy egyszerű, érthető, jól
szerkesztett dokumentum. Mely az óvodák alapvető funkcióit, egyediségét, sajátos tartalmát
mind-mind tartalmazza. A helyi óvodai programok pedig négyévente felülvizsgálásra
kerülnek, ahol a fenti kérdések, a társadalom változásai, mint részterületek, belekerülhetnek.
Ha valamit változtatnak, akkor próbálják meg a HOP beválás vizsgálat évére tenni, mert a
koherenciát vizsgálni kell, és lassan a gyerekeken kívül a folyamatos dokumentációk
gyártásával és koherenciájának vizsgálataival leszünk elfoglalva. Szerintem az OAP egy
nagyon világos egyértelmű dokumentum.
Részletesebben kellene meghatározni a feladatokat. A tapasztaltabb kolléganőknek, akik
dolgoztak a régi programokkal elég ez az útmutatás, a fiatal kolléga véleményem szerint
gyakorlati tapasztalat hiányában nem tudja jól használni, bár a gyakornoki idő bevezetése ezt
a problémát át fogja hidalni.
Nem állítja konkrét feladatok elé a fenntartót. A törvényben egy vázat kellene írni, itt pedig
leszabályozni, hogy miként és milyen feltételekkel működtethető egy óvoda pl. 25 fővel,
megadott személyzettel..., ha ezen feltételeknek nem tud eleget tenni, komolyan büntetni,
nem pedig engedélyeket adni láthatatlanba, a gyermekek és a dolgozók rovására.
A játékba integrált tanulást sokan nem jól értelmezik. Ennek a pontosabb meghatározására
lenne szükség. A gyermek játékidejét hosszabbítani kellene, nem rövidíteni mindenféle külön
elfoglaltsággal. A mi óvodánkban a nagycsoportos gyermekek mindenféle fejlesztő,
logopédiai foglalkozáson, táncon vesznek részt, és megkérdezik: mikor játszhatunk már?
Elgondolkodtató a kérdés. Tehát én nem a fejlesztések ellen vagyok, csak jó lenne egy kicsit a
módszereken elgondolkodni, és óriási szemléletváltásra lenne szükség nem csak a mi
óvodánkban, hanem országszerte.
Nagyon jó és sok lehetőséget teremt a korszerű óvodai neveléshez. Erőteljesebben
hangsúlyoznám a nevelés és szocializáció jelentőségét. A felnövekvő nemzedék érdekében az
emberi értékek (Erkölcs, tisztelet, tolerancia stb.) kialakítására sokkal több időt kell szánni.
Ezek a tulajdonságok, ha óvodáskorban nem alakulnak ki, később már nem kerülnek előtérbe.
Általánosságokat tartalmaz.
Eltelt 12 év, sok változás van a társadalomban. Változtak a szülő igények, új pedagógiai
kihívások jelentek meg (kompetencia alapú tanulás) Ezek feltétlenül indokolják az egyes
kérdések újragondolását, megerősítését (óvodai szolgáltatások - külön foglalkozások
kérdésköre, szülők és az óvoda közös felelőssége a nevelésben stb.)
- Sok mindent megenged. Pl. kötelező foglalkozások, óvodásoknak nem való szolgáltatások,
                                                
25 A 20. kérdés a következő volt: Ön szerint mi az alapprogram legnagyobb problémája, hiányossága? Ha van
ilyen, néhány mondatban írja le, ha nincs, hagyja üresen a szöveg helyét! Az óvodavezetők észrevételeit a
beérkezés sorrendjében közöljük. A szövegben csak az értelemzavaró rövidítéseket oldottuk fel, és a megértést
nehezítő helyesírási hibákat javítottuk ki. Szürke háttérrel emeltük ki azokat a véleményeket, amelyek
egyértelműen az alapprogram változatlanul hagyása mellett foglalnak állást.
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stb. - A módszertani szabadság megengedi azt is, hogy egész nap az óvó néni a "főszereplő" -
mintegy marionettként kezelve a gyerekeket. Ez a szocialista embereszmény nevelésének
módszere. Hogyan lesz így önálló, hogy tanul meg dönteni, stb. - Ne a szülőkkel való
kapcsolattartás formáit szaporítsuk! (Sok jól hangzó forma van) Nézzük meg, milyen
tartalmak közvetítésére van szükség/igény, és ahhoz válasszunk formát. - Sokkal többet kell
tenni a családi nevelés segítéséért. (de hogyan kell ezt eredményesen végezni?) - 18. kérdés:
szabályozások nagy részét helyi szinten tudom elképzelni
Zenei nevelés háttérbe szorítása Kodály Zoltán és Forrai Katalin irányvonala szerint. A
mindennapi mozgás fontosságának mellőzése. Az inkluzív pedagógia elvárásainak
megfogalmazása, alkalmazotti közösség (nem csak a pedagógusok) erkölcsi nevelésben
vállalt szerepe
A gyermekek "tanulásával" kapcsolatosan sok lehetőséget ad az Alapprogram. A legtöbb
óvodában nincs ezzel gond, de még mindig tapasztalom szakértőként a napi két kötelező
foglakozást. Konkrétabban kellene leírni mi a maximum, amit el lehet követni a gyerekekkel
tanulás címén.
A program jó és működik.
A családi nevelés és az óvodai nevelés harmonizációját hangsúlyosabbá tegye. A nevelői
mintaadás, érzelmi nevelés, problémakezelés fontossága jobban tükröződjön.
Már régi. Korszerűbb megfogalmazás szükséges.
A változásoknak megfelelően felül kell vizsgálni, korszerűsíteni.
A program megjelenése óta több olyan dokumentum jelent meg, mely meghatározta helyi
programunkat: minőségirányítási program, kompetencia alapú oktatás.
Az alapelvek alatt sokféle értelmezési lehetőség megengedett, és emiatt nagyon sokfélék is a
NPr-ok. A játék elsődlegességére, az átmenet kérdéseire nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.
Túl általános.
Bizonyos szabályozottság feltétlen szükséges lenne. Mindenképpen felül kell vizsgálni a fent
említett okok miatt.
Olyan időben készült, amely nem biztosítja az anyagi feltételeket a korszerű tartalomhoz, a
gyermeklétszám magas, a teljesítményközpontú világban nehezen ismerik fel a játék
fontosságát, a szülők annyi jogot kaptak, hogy nehéz megvédeni a gyermeki jogokat.
Összességében jó! Hagyjuk meg az óvodák szabadságát!
Nem hangsúlyozza eléggé a szülők felelősségét a külön foglalkozások szerepét (nem ez
legyen az elsődleges óvodaválasztásnál), hagyják a gyerekeket legalább még óvodában
játszani, bízzák a családi nevelés melletti fejlesztést az óvodapedagógusokra. Rendkívül
szűkszavú a mostani program a fent jelöltekben kellene még változtatni. Fontos a pedagógus
etika hangsúlyozása is
Az alapprogram véleményem szerint továbbra is keret jellegű kell, hogy legyen - ami
mindenkire érvényes. Természetesen ehhez lehet illeszteni az adaptált, átvett programok
tartalmát. Bizonyos kérdésekben konkrétabb megfogalmazások szükségesek - életkori
sajátosságok figyelembe vétele -, hogy a társadalmi, szülői nyomások ne csinálhassanak
„kisiskolát” az óvodából. Nagyon fontosnak tartom az értékek melletti állásfoglalást.
Konkrétumok hiánya, általánosságok, értelmezési problémák, világos irányok, értehetőség az
óvodahasználók számára. Mára már strukturális nehézségek is (nevelés tartalma). A linearitás
vagy koncentrikusság kérdése.
Az óvodából az iskolába való átmenet támogatása. A gyermekek kompetenciáinak fejlesztése.
Mások elfogadására, toleranciára nevelés (interkulturális nevelés).
Nem felel meg a mai elvárásoknak.
Alapvetően jó az alapprogram. Jó lenne, ha az iskolák is tudnák, hogy az óvodák nem iskolák
kicsiben. Minden évben megkapjuk, hogy a gyerekek nem tudnak végigülni egy órát, túl
nehéz a tanévkezdés, játékosak stb. Tőlünk várják, hogy közelítsünk az ő általuk képviselt
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módszerekhez.
Még mindig jó, de az időközbeni szakmai, társadalmi változásokat nem tükrözi.
Túl általános és egyes nevelési területen szűkszavú. Nem követte az iskolai nevelési
programok átdolgozását.
A gyermek egyéni, önmagához képest való fejlesztése. Játékon belüli fejlesztés
hangsúlyosabbá tétele.
Az alapprogram hiányossága, a felülvizsgálatok hiánya, legalább 5 évente. Hiszen az óvodák
a saját helyi programjukat is felülvizsgálják évente, és ha kell, átdolgozzák a mai gyermekek
életkori sajátosságait figyelembe véve, a gyermekek jogait, tiszteletét, szeretetét szem előtt
tartva, a mai társadalom, az iskola és a szülői elvárásoknak, a törvényi előírásoknak.
megfelelően.
Problémát nem gondolok, mert az alapprogram szellemisége megfelel az értékrendünknek,
kiegészítése és pontosítása a fent felsorolt szempontok szerint szükséges.
A társadalmi változások hatásait a családokra jobban kövesse!
Nem az alapprogrammal van baj, hanem annak értelmezésével. Nem minden pedagógus tud
élni az "alapprogram adta" szabadsággal, gyakran rutin, megszokás szerint dolgoznak
pedagógusok, az iskolák követelményrendszere nem mindenben kapcsolódik az óvodáskorú
gyermekek életkori sajátosságaihoz.
Túlzottan keretjellegű, konkrétabb szabályozásra lenne szükség.
Túl átfogó, nem részletes, nem konkrét nagyon tág keretet ad, ez nem mindig jó.
Integráció és esélyegyenlőség
Túl általános.
A fenti kérdések tükrében további kiegészítés, a jelenlegi helyzet adta követelményeknek
megfelelő szabályokkal.
Jól megszerkesztett, nagyon jó alapdokumentum. Pont az az erénye, hogy az összes feltett
kérdés, rugalmasan kezelhetően benne van. Ehhez a dokumentumhoz egy óvodapedagógusi
diplomát rendelve működőképes egy óvoda. A fenti kérdések közül van néhány feszítő, de azt
gondolom nem ebben a dokumentumban kellene szabályozni ezeket. Néhány kérdésben lehet
aktualizálni, de könyörgöm, ne rontsuk el!!!!!!
Mint minden program, ez is frissítésre szorul. A világ sokat változott, és ehhez az óvodáknak
is alkalmazkodni kell, ugyanakkor a szélsőségeket (pl. a különórák tekintetében) jó lenne
elkerülni. Jó lenne, ha az alapprogram átdolgozásában "ismeretlen" szakértők is részt
vehetnének. Olyanok is, akik a mai napig részt vesznek az óvodák életében, és nem csak
elméleti síkon.
Helyenként magas az óvodáskorúak létszáma, sok a hátrányos, sőt halmozottan hátrányos
helyzetű, problémákkal küzdő gyermek. Magas csoportlétszámok mellett, speciális
végzettségű szakemberek hiányában, alacsony mértékű továbbképzési támogatás mellett, nem
érvényesül kellőképpen az egyéni és differenciált fejlesztés hatékonysága. Alacsonyabb
létszámokkal, további differenciált továbbképzési támogatással, az alapprogramban és a helyi
nevelési programban foglalt célkitűzéseket eredményesebben lehetne megvalósítani.
Az egész program lehetne részletesebb, pontosabb, mellőzhetné az általános
megfogalmazásokat, melyből mindenki azt olvas ki, amit akar.
Nem a problémaköre, le nem szabályozottsága miatt kellene átdolgozni, hanem mert 12 év
hosszú idő! Minden szempontból, egyfajta aktualizálás, frissítés elengedhetetlen!
Szemléletváltás - prioritások-értékrend.
Nem közelít az iskolai elvárásokhoz, sokkal magasabb az elvárt teljesítmény az
iskolarendszerben, nem éri el a legtöbb gyermek hat éves korára.
Részben felel meg, a mai nevelési-oktatási kritériumoknak.
Az Országos Alapprogram túlságosan általános. A 73-as program több támpontot adott,
mégis megvolt az egyéni arculata az intézményeknek. A túlzott szabadság elbizonytalanítja a
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résztvevőket, nehezen kérhető számon az eredményesség.
Ehhez a keretjelleghez nem készítenek fel a képző intézmények megfelelő szakembereket.
Szerintem az alapprogramnak nincsenek hiányosságai, nemzetközi szinten is a
legmaximálisabban szinten szabályozza az óvodáskorú gyermekek nevelését-fejlesztését, teret
engedve az óvodapedagógusok szakmai önállóságának. Ezért a 17-es és 18-as kérdéssorra
adott válaszaim nem teljesen tükrözik a véleményemet, de mindenképpen osztályoztam. A
17-es kérdéssorra vonatkozóan: szerintem a nevelési tartalmak megfelelően szabályozottak a
jelenlegi formában. A 18-as kérdéssorok válaszait tudatosabban adtam meg a tudatosabb
partnerközpontú szemlélet kialakítása ill. fenntartása érdekében.
Az idő múlásával mindent aktualizálni kell, az élethez és a társadalmi változásokhoz,
jelenségekhez alakítani nagyon fontos lenne! A gyakorlatban nehézségnek tartom az életkori
megújulás hiányát, mert a nyugdíjkorhatár felemelésével nehezen lehet bejutni egy- egy
intézménybe, s a gyermekek életkorához szükséges lenne a fiatalabb óvodapedagógusi
modell, természetesen az elmélyült tudásra és a gyakorlati szakmai tapasztalatra is szükség
van! A csoportokban az integrált nevelés bevezetése óta magasnak tartom a 25-ös
gyermeklétszámot, mert az SNI és a HHH gyermekek együttnevelése több egyéni
odafigyelést és bánásmódot igényel. A mindennapos intenzív mozgást kellene még jobban
hangsúlyozni, mert már óvodáskorban a mozgásszegény életmód hátrányai intenzíven
megjelennek, pl: hanyag tartás, gerinc deformitások, elhízás stb. amelynek megelőzésére a
családokkal együtt kellene a gyermekek érdekében tennünk, s talán ez a legfontosabb kérdés
számomra, s folytatásképpen az iskolai életmódban is nagyobb hangsúlyt kellene kapni ennek
a témakörnek. Köszönöm, hogy elmondhattam a véleményem!
Az óvodai együttnevelés során a család szerepének hangsúlyozása (az óvoda kiegészítő
szerepet játszik). Az integrált nevelés feltételeinek megteremtése: óvodapedagógusok
továbbképzése, pedagógiai asszisztens alkalmazása, fejlesztő eszközök, játékok, tárgyi
feltételek biztosítása. Iránymutató kidolgozása a maximált létszám és az SNI gyermek
integrálása esetén. Életkor szerinti étkeztetés, vitamin biztosítása.
Tisztázni, hogy mit jelent, ha "szakmailag önálló intézmény" az óvoda. A megnövekedett
elvárások közül minek kell megfelelnie az óvodának, és minek nem. A gyermekek mérésének
módszereit az intézmény dönthesse el az IMIP alapján. Ellenezzük a gyermekek mérését! A
szakértői vizsgálatok korrekt elkészítése (ne a szülő kérése legyen az elsődleges szempont).
Nem elsősorban az alapprogram hiányossága, de hiába van, volt kötelező taneszköz-jegyzék,
ez nem valósult meg. Úgy érzem az óvodák nincsenek megfelelően elismerve a mai oktatási
rendszerben, nem kap kellő hangsúlyt az alapozás életre szóló jelentősége.
Az integrált nevelés, a csoportlétszám-határ betartása fontos.
Mivel a program nem szabályozza a külön foglalkozások számát, ezért néhol ezek túlsúlyban
vannak a játék ill. az óvodai tevékenységek rovására. A szülő hajlamos ennek megfelelően
minősíteni az óvodákat.
Nagy szükség lenne egy olyan fejezetre, vagy valami másra, amely lehetővé tenné, hogy az
óvoda számon kérhesse azt, hogy a szülő " mit csinált" pl. a gyermek 3 éves koráig odahaza,
mert sajnos az óvodába lépő gyerekek sokasága elemi dolgokat nem tud, és később is súlyos
nevelési hiányosságok tapasztalhatók. Felelőtlenek a szülők, csak az intézménytől várják a
problémák meg oldását. Sajnos egyre több a problémás gyermek, a szülők pedig sok esetben
nem akarnak, vagy nem tudnak együttműködni. A pedagógusnak pedig/itt nem feltétlenül az
óvónőkre gondolok/ nincs eszközük a gyermek fegyelmezésére .A gyerekek jó része a tv,
videó előtt "nevelkedik. szülői felügyelet nulla. Tapasztalatunk, hogy a szülő személyes
sértésnek veszi, ha gyerekét a pedagógus jogosan fegyelmezi. Ezen a területen kellene lépni,
míg nem késő. Naponta halljuk a rémisztő híreket kiskorúak tetteiről. Sajnos sok a
gyermeknevelésre alkalmatlan szülő! Soha senki nem kéri, kérheti számon, hogy a szülő
vajon mivel és hogyan járul hozzá gyermeke fejlődéséhez, fejlesztéséhez. Óvodában ugyan
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még jobban kezelhető e probléma, de később már egyre nehezebb. Bocsánat, egy kicsit
elkanyarodtam az eredeti témától.
Szükséges a törvényi változások beépítése - kompetencia alapú óvodai programcsomag
szellemisége - a nevelés mérhetősége nem konkrét - a hozzáadott pedagógiai érték nyomon
követése.
A törvényi változásokkal nem került felülvizsgálatra az OAP. Ahhoz, hogy jól irányítson az
OAP a kompetencia alapú nevelés térhódításával szükséges a módosítása.
Hiányosság: - az óvoda - iskola kapcsolatának, egymásra épülésének kidolgozottsága, - az
óvoda és szülők feladatának pontosítása, - az óvodában szervezhető szolgáltatások
meghatározása, a felzárkóztatással és tehetségfejlesztéssel kapcsolatos teendők
meghatározása, a környezet fenntarthatóságával kapcsolatos óvodai feladatok meghatározása,
az inkluzív pedagógia, az integráció terén való teendők meghatározása, az SNI gyermekekkel
kapcsolatos feladatok. Nem helyez kellő hangsúlyt az egyéni, differenciált fejlesztésre. Nem
épül a jelenlegi NAT-ban meghatározott iskolai kompetencia alapú fejlesztésre.
Bővebb tartalmi kifejtést igényel néhány programrész, hiányzik az esélyegyenlőséget
összefoglaló rész, és az óvodapedagógusok feladata a tartalmi részekhez igazítottan.
A leendő óvodapedagógusoknak nem nyújt a mindennapokban megfelelő támpontot.
Hangsúlyozottabb játéktevékenység Alacsonyabb létszámok Alapszükségletek maradéktalan
biztosítása Tanulás a játékon belül Stressz csökkentése a mindennapi óvodai életben Életkori
sajátosságoknak megfelelő személyi és tárgyi ellátottság Személyiség védelem "Gyermekben
érlelődik a jövő!"
Az a problémája és hiányossága, ami a legnagyobb előnye, hogy rövid, tömör és általános.
A halmozottan hátrányos, retardált gyermekeket nagy számban nevelő óvodákban, nagyrészt
speciális szakemberek (fejlesztő pedagógus, logopédus stb.) nélkül dolgoznak. Nélkülük
pedig az alapprogram kimeneti szintje nem vagy csak részben tud megvalósulni. Ezt tartom a
legsúlyosabb problémának.
INNOVATÍV TESTÜLETEK SZÁMÁRA ALKALMAS ÚTMUTATÓ ÉS
ÁLLÁSFOGLALÁS A " MIT " - RE, S LEHETŐVÉ TESZI A " MIVEL ÉS HOGYAN "
ÖNÁLLÓ MEGVALÓSÍTÁSÁT. KONKRETIZÁLÁST ÉS BŐVÍTÉST IGÉNYELNÉNEK
VISZONT - AZ ÁLTALUNK IS JELÖLT TERÜLETEKEN - AZ ÖNÁLLÓTLANABB
TESTÜLETEK.
A változások, melyek az óvodákat érintették az elmúlt 5 évben, változtatást igényelnek.
Szerintem röviden, tömören megadja az óvodai nevelés irányvonalát, és ez elég.
Nem tartom jónak, hogy az óvodák saját programjukkal elszigetelten működnek, nincs
kontroll. Nem hatékony, hogy a különböző iskolákba menő gyermekek majd más-más
program alapján tanulnak tovább. Az óvodák áttekinthetetlenek, hiányzik a magyarságtudat
kialakítása. Nem tekintik sokan alapfeladatnak, hiszen a főiskolán sem kötelező tantárgy a
magyar néprajz, kézművesség. Az iskolákban nem építenek az óvodák programjára. Az
összevonások átgondolatlanok, koncepciótlanok. A felsőfokú képzés meglehetősen hiányos,
az óvónők leterheltek, bérük alacsony, óraszámuk magas. Az óvoda működési rendszere
elavult, kb.1920.óta nem volt áttekinthető reform. Pl.: Nem szükséges a délutáni altatáshoz
főiskolai végzettség, de délelőtt elkelne a két óvónő. Túl sok az elvárás a fejlesztésre, más
rendszer sokkal hatékonyabb lenne. Túl sok az adminisztráció, mire egy szabályzatot
betartanánk, írjuk a másikat, ettől csak nő a káosz. Jobb lenne iskolákkal együttműködő
óvodákat, bölcsődéket létrehozni, mert lenne egy áttekinthető folyamat. Sok átgondolandó
feladat szükséges.
Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése kiemelt szerepet kell, hogy kapjon az óvodában, mert
ez a felzárkózás-felzárkóztatás legfontosabb eszköze.
Nem minden része felel meg a mai kor, a rohanó világ követelményeinek.
Nem tér ki a HH,HHH, SNI gyerekek eltérő szükségleteire és nevelési módszerekre, Nem tér
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ki az óvodában maradó 7 évesekre, Nincsenek ajánlott módszerek, csak az általánosság
szintjén
Az egyén elveszik a tömegben.
Egy kicsit bővebben kifejthetné a témákat, ill. az lenne a legjobb, ha ismét egy program lenne
az egész országban, hisz az utóbbi években nincs másról szó, csak intézmények
összevonásáról, így mindenképp "sérülnek" a sok munkával megírt Helyi Nevelési
Programok. Az átalakított, összegyúrt programok elveszítik az eredetileg egy intézményre
megírt értéküket.
Kevés benne a konkrétum. Pl. Mit tudjanak nagycsoportos korukra, mik az iskolaérettség
kritériumai, mennyi ideig tarthat egy "foglalkozás", stb.
A jelenlegi forráshiányos költségvetés gátolja a megvalósítást.
Nem tartjuk fontosnak az átdolgozást, az elmúlt években szabályzatok tömegét íratták velünk.
Szeretnénk végre azzal foglalkozni, ami a legfontosabb: A GYEREK!!! Állandóságot
szeretnénk, hogy ne nekünk a munka, másoknak az üzlet jusson ezekből!
A társadalmi elvárások megváltoztak, ehhez kellene igazítani.
Nincs ilyen.
Túl általános, ami abból a szempontból jó, hogy nem korlátozza a módszertani szabadságot,
viszont kevés támpontot ad bizonyos területeken. Sokan még mindig a '89-es ÓNP-t tartják
irányadónak ezért.
Elképzelhető, hogy ide írok majd, most ennyi.
a csoportlétszám átlagának csökkentése. törvényileg szabályozni a fejlesztő pedagógusok
alkalmazását (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus)
Ma is korszerű, gyermekközpontú program, nem találtunk benne hiányosságot.
Az alapprogram alapos, a magyar óvodák számára íródott. Értelmezési, képzési, problémákat
látok.
Szabadjáték jelentőssége, annak biztosítása a gyermek számára.
Tegye hangsúlyozottabbá, hogy az óvoda - mint nevelőintézmény sajátosságait!
Körvonalazza az óvodapedagógusok, a belső és külső partnerek kompetenciáit!
Az 1989-es program sokkal konkrétabb, átláthatóbb, jól értelmezhető volt az
óvodapedagógusok számára
Régen készült, és szükséges az átdolgozása.
A vegyes csoportban az iskolára való előkészítés nagyobb odafigyelést igényel, de
szervezéssel megoldható.
Az alapprogramhoz a mai társadalmi elvárásoknak megfelelő módszertani kiegészítésre lenne
szükség, hogy a pályakezdő pedagógusok kezében legyen egy olyan segédanyag, amely a
munkájuk megkezdéséhez támpontot nyújtana. A tanköteles korú gyermekeknél a kötött
foglalkozást szintén fontosnak tartanám.
Szerintem a testnevelésen kívül más foglalkozást is kötötten kellene tartani, legalább a
nagycsoportban. Szükség van matematikafoglalkozásra is külön.
Az óvodai nevelés alapprogramja nem hiányos, csak szűkszavú. A jól értelmezett
önállósággal minden óvoda a "sajátjának" megfelelően alakíthatta ki nevelési programját.
Sajnos ez nem mindenkinek sikerült.
Az alapprogram nagyon jó szellemiségű, melyre épülve nagyon sokan megírták a helyi
programjaikat. Hiányossága, hogy nincs szervezett továbbképzési rendszere, országosan,
megyei szintekre, illetve kistérségekre vonatkozóan . Az alapprogram szellemében történő
tematikus továbbképzési rendszer segíthetné, hozzájárulhatna országosan is a minél
korszerűbb, szélesebb körben az óvónők szakmai, módszertani szemléletének gazdagításához,
látókörének bővítéséhez, egy okos, akkreditált alapprogramra épülő továbbképzési rendszer
kötelezővé tétele, mely "diplomamegújító" oklevél adásával is társulhatna. Kidolgozásában,
továbbképzési rendszerében szívesen részt vennék. Mint szaktanácsadó, és mint közoktatási
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szakértő is tudom írni, hogy az országos óvodai alapprogram célkitűzéseit, szellemi tartalmát
nagyon sok helyen nem ismerik, sok helyütt az intézményvezetők nem is engedték, hogy a
gyakorló óvónők megismerjék. Ezért még mindig tapasztalható az, hogy a helyi program
szelleme jó, viszont a gyakorlaton változtatni nem tudtak. Ez pedig az egységes, központi
óvodai továbbképzési rendszer alapprogramra épülő hiányosságát mutatja.
Nevelőtestületünk tagjaival egyeztetett vélemény- a fentiekben jelölteken túl: a jelenlegi
Alapprogram még ma is korszerű pedagógiai alapelveket tükröz! A társadalmi szintű
értékvesztés, a médiákban látható gyakran nívótlan műsorok szereplőinek modell követése, a
pénz "mindenhatósága", családok szétesése, (pl. "egyszülős család" anyagi okokból), a szülői
kompetenciák tisztázása - felelősségvállalása okoz/hat a mindennapokban nehéz nevelési
helyzeteket.
A megváltozott finanszírozás miatt újra kellene értelmezni az alapprogramot. A gyermeki
jogok érvényesülését számon kellene kérni a fenntartóktól, szülőktől. Jó lenne, ha valóban
érvényesülne a "gyermek mindenek felett álló érdeke"!
Az fogalmazódott meg a kollégákban is, hogy általánosságokat tartalmaz, időnként sokat
segítene a konkrétabb megfogalmazás. Természetesen ez éppen az erénye is, mert a sok
konkrét megfogalmazás pont a munkamódszerek szabad megválasztásának jogát is sértheti.
A mai társadalmi igényeknek már nem felel meg.
Bár nagyon jó, hogy keret jellegű, de feltétlenül szükséges lenne a család-óvoda kapcsolat
újra gondolására, a szabályok, korlátok, szokások hangsúlyozására. Az individualizáció és
szocializáció arányaira, a kompetenciák, kulcskérdések tisztázására. A növekvő számú
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési hangsúlyai.
A mi speciális óvodánk sajátos nevelési igényű gyermekeket fejleszt. Az alapprogram ezzel a
területtel nem foglalkozik. Fontos lenne a sérült óvodáskorú gyermekek ellátása is!
Amit az előző pontokban jeleztünk
Az alapprogram kellően igazodik az életkor specifikumokhoz, meghatározza az óvoda
alapfunkcióit, de nincs túlszabályozva. Ezáltal teret enged a módszertani szabadságnak.
Beszabályozatlan azonban az óvoda prevenciós feladata, a fejlesztő-pedagógusok feladat- és
hatásköre, az integrált nevelés kiterjesztése, az óvoda szolgáltatásainak alapellátási szintre
kerülése, kiszélesedése. Az alapprogram kiemeli az óvodáskorú gyermekek érzelmi
biztonságának fontosságát, ugyanakkor nem biztosítottak a megvalósításához szükséges
alapfeltételek - elsősorban csoportonként a két "saját" óvodapedagógus (az óvónő nem
óraadó). A TIK következménye a heti 11 órában (0,35 rész-munkaidős)foglalkoztatott
óvodapedagógus állás. Továbbá, talán annak a lehetőségét mérlegelném, hogy a
kistelepülések óvodái egységesebb színvonalúvá válhatnának, ha kidolgozott tematikával
dolgoznak - megfelelő módszertani szabadság mellett. A káoszt nem az alapprogram
hiányosságai, hanem a túlburjánzó adminisztratív feladatok, az összevont és elvont
munkakörök gerjesztik.
HHH gyerekekről etnikai nevelés
Nem foglalkozik a SNI és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációjával,
fejlesztésével. Az OAP hiányossága, hogy az óvónőknek nem ad konkrét segítséget a
gyermekek képességfejlesztéséhez. A gyermekek egyéni fejlesztése nem jelenik meg és a
nevelési eredmények visszacsatolását sem tükrözi (mérés-értékelés).
A kompetenciafejlesztés megfogalmazása, kivitelezés módja nem egyértelműen értelmezhető.
Nincs hiányossága, ha megfelelően értelmezi mindenki!
Általánosságokat tartalmaz. Biztosítja az óvodapedagógusok szakmai önállóságát, de egyben
lehetőséget ad azok számára, akik szakmai tevékenységüket nem megfelelő intenzitással
végzik.
Az integrációval kiemelten kellene foglalkoznia.
Nem kellően hangsúlyozza ki a játék fontosságát ebben az életkorban.
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Az alapprogram alapelv szint, -a helyi programok nagyon különböző színvonalúak
A társadalmi és oktatáspolitikai változásokat, az EU-s normatívákat nem követte a
korszerűsítés. Egy-egy jól kidolgozott és folyamatosan átdolgozott HOP előremutatóbb
(lehet), mint az érvényben lévő ONOAP (melyet túlhaladott a gyakorlat).
Nem koherens minden oktatásra vonatkozó törvénnyel! Az iskolai dokumentum az OAP-ra
épüljön! A szülők kötelességeit kellene hangsúlyozni. A fogalmak egységes értelmezése
szükséges. A helyi szabályozásoknak adjon nagyobb teret!
A közösségi nevelés legyen hangsúlyozottabb.
Nagyon tágan értelmezhetővé (jól vagy rosszul értelmezték) teszi a hazai óvodai nevelés
filozófiáját és rendszerét, ezért -szerintem - szinte ahány óvoda, annyiféle nevelési program
él. A közoktatás országos mérési, értékelési rendszeréből (talán fentiek okán) kimaradnak az
óvodák, hisz nincsenek összemérhető pontok az óvodák nevelési gyakorlatára, eredményeire
vonatkozóan. Jobban kellene védenie a központi dokumentumnak a gyermekek érdekeit (a
játék a legfontosabb, nem a játékidőt csökkentő ilyen-olyan óvodai szolgáltatások, s nem az
iskolák olykor helytelen elvárásaira kellene figyelnie az óvodának). Az óvoda legyen az,
amire való, a játékban, szabad tevékenységekben való épülés terepe (Mihály Ottótól
szabadon). Igen, itt az idő, hogy értelmezzük az óvodai szolgáltatás (s nem a többlet-
szolgáltatások) tartalmát, hogy mit várhat a szülő az óvodától, hogy a felelősség a gyermek
egészséges fejlődése érdekében közös, hogy "feleslegesen" ne maradjon a tanköteles korú
gyermek az oviban, mert többet ártunk, mint használunk. A pedagógus etika kérdésköre
szerintem nem az alapprogramba tartozik. Annak idején, felhasználva a Nemzeti
Tankönyvkiadó 1997-es kiadványát a pedagógusetikáról, mi a SZMSZ-ben, a munkaköri
leírásokban rögzítettünk normákat, természetesen a szakmaiságra vonatkozó kérdéseket a
HNP-unkban fejtettük ki. 18 éve vagyok óvodavezető, településünk vonzáskörzetében, s
kicsit talán tágabban is, sajnos gyakran tapasztalom azt, hogy a helyi programok jól, vagy
rosszul elkészültek a törvényi határidőkre, de a gyakorlati pedagógiai munka nem kevés
esetben még a saját nevelési program szellemiségét sem tükrözi, nemhogy az országos
alapprogramét, mert a régi gondolatoktól, beidegződésektől való megszabadulás nagyon
nehéz. Köszönöm
Szükséges kiegészíteni a fentiekben már jelzett és az óvodákat országosan jellemző szervezeti
struktúráknak megfelelően. Előtérbe kell helyezni, és nagyobb nyomatékot adni a
kompetenciák kialakításának óvodás korban történő tervezett és nyomon követett
végrehajtására.
Ma már nem minden esetben koherens a közoktatási, költségvetési törvénnyel. A
pedagógusképzést teljes mértékben hozzá kellene igazítani.
A közösségi nevelés legyen hangsúlyozottabb.
-Erősíteni kellene a kompetenciák fejlesztését, az iskolásítási törekvéseknek ellenállva a
partnerközpontú működést, a szülőkkel való partneri kapcsolattartást. - Hiányoznak a
garanciák (tárgyi, személyi ) a magas színvonalú szakmai munkavégzéshez. - Szükséges
lenne az oktatási törvény változásának, nyelvezetének követése -Javasoljuk, hogy őrizzük
meg az Alapprogram időtálló értékeit, keret jellegét, az óvodapedagógusok szakmai
kiteljesülésének lehetőségét.
Az Országos Alapprogramot a helyi sajátosságok megőrzésével és a környezetvédelemmel,
etnikai programmal kiegészítve teljesen tökéletesnek tartom.
Kapcsolatok alakulása, tanítása, differenciált óvodai bánásmód, fenntarthatóság
pedagógiájának hiánya, gyermekben való gondolkodás, integráció, pedagógusi és gyermeki
kompetenciák
A kompetencia alapú nevelés, valamint az inkluzív nevelés fontosságának a hangsúlyozása
hiányzik. Fontosnak tartanánk az egyéni képességek figyelembe vételével történő,
cselekvésbe ágyazott, közvetlen tapasztalatszerzés hangsúlyozását, hiszen arra van szükség,
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hogy az így megszerzett ismereteket képesek legyenek a gyerekek az iskolában is használni.
Az akkori kornak megfelelt, szükséges és jó volt, a sok változás sok tisztázatlan helyzetet
hozott, amiket az alapprogramban is szükséges lenne rögzíteni.
Nem elég részletes.
A közoktatás változásait nem követi, az aktuális problémákra nem tud választ adni. A
megalkotása idejében a céljának megfelelt, megérett a módosításra. Szükség van az óvodai
nevelés jelentőségét, szerepét erősítő dokumentumokra.
Sok esetben általános. A tapasztalat az, hogy nagyobb szabályozottság jobb lenne.
Konkrétabban jelölje meg a fontos területek feladatait, mint például az óvoda-iskola átmenet
értelmezése, a szülői kötelességek teljesítése, a pedagógusi kompetenciák, az alkalmasság
hiányának következményei.
Feltételezi, hogy minden óvodapedagógus magas szintű pszichológus, fejlesztőpedagógus,
stb. mikor a főiskolai képzés olyan alacsony szinten van, olyan régi módszereket tanítanak,
hogy újra kell tanítani a pályakezdőt. Sokszor nem egyértelmű, és attól függ, hogy ki, mit ért
egy-egy mondat alatt. A játék a legfontosabb, és csak ennyi.
Az alapprogram túlzottan keretjellegűre sikerült, nem vette figyelembe, hogy az óvónők nem
kaptak programkészítő képzést. A gyakorlati használhatósága, tökéletes megvalósítása e miatt
megkérdőjelezhető.
Fontosnak tartom, hogy a szülők és a gyermekeket fogadó intézmény részére pontosan
szabályozza, illetve határozza meg az óvoda és az óvodapedagógusok feladatát a gyermek
iskolai életmódra alkalmassá tétele területén. Véleményünk szerint sokkal többet várnak el az
óvodától, mint amennyi megítélésünk szerint szükséges (külön foglalkozások szervezése
igény szerint). Fontosnak tartom az óvoda-iskola átmenet nyomon követését, folyamatos
kapcsolattartást az alsó tagozatos tanítókkal. Az "iskolásítást" várják el az óvodától. Ennek
formái lennének a folyamatos szakmai konzultációk, a kapcsolattartás, továbbképzések. Ez ne
csak a ONAP-ban legyen meg, hanem a NAT-ban is!
Érdemes aktualizálni, mert sok törvényi változás következett be.
Iskolai életmódra felkészítés irányelvei az óvodából iskolába való átmenet könnyítése
érdekében. Az esélyegyenlőségre vonatkozó irányelvek.
Nem az alapprogram hiányossága, hanem az óvodapedagógus képzésben nem kap megfelelő
hangsúly a tantárgy-pedagógiák és a programhasználat összhangjára való felkészítés. Viszont
szükséges lenne néhány terület újra-értelmezése elsősorban a törvényi változások és a
társadalmi elvárások, gazdasági változások miatt. (szokások-szabályok szinkronja otthon és a
közösségben, fejlesztési anyag tartalma, kulturális szokások módosulása stb.)
Keretnek jó.
SNI-sek aránya, egyáltalán kiket, milyen státusúkat lehet integrálni, csoportlétszámhoz
viszonyított arány, humánerőforrás és tárgyi eszközellátottság mértéke, egyáltalán az
integrációról valami pontos iránymutatás.
Óvóképzés felelőssége, a gyakorlatra nevelésben. (Csak elméleti tudásuk van). Gyakorló
intézmények kiválasztásának módja. Budapest-orientáltság. Szakmaiság, és emberség
megbecsülése. NAt-tal nincs összefüggésben (iskolák egyáltalán nem ismerik az óvodában
folyó tartalmi munkát).
Pedagógus kompetenciák szükségszerűsége a család-óvoda kapcsolatának kezelésében,
kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése, a dokumentum hatása a képző
intézményekre és gyakorló óvodákra.
Sajátos nevelési igény bővebb megjelenése.
Az óvoda és a szülők kölcsönös felelőssége a nevelésben.
Keretjellege az elhivatott, szakmáját szerető-és tudó óvodapedagógusok számára óriási
lehetőség, viszont azok, akiket nem illetnek ezek a jelzők "jól elvannak"
Véleményem szerint az alapprogram megadja a keretet, az alapelveket az óvodai neveléshez.



Az integrált nevelés tartalmi kereteit nem tartalmazza. Állásfoglalás a gyermekek védelmében
az óvodában alkalmazható fejlettség mérésekről. Alapfogalmak kiegészítése, meghatározása.
Az alapprogram alapján nagyon sokat dolgoztunk a saját arculatunkra kialakított helyi
programon, többször értékeltük, módosítottuk. Nagyon jól, számonkérhetően hasznosítjuk.
Az alábbiakban felsoroltak, továbbá a módszertani ajánlások a komplexitá
HEFOP 3.1.3 kompetencia alapú nevelésben. A differenciálás, a t
kérdésköre. A korai nyelvi nevelés fontossága.
Nem szerepelnek benne azok a hangsúlyok, amelyeknek az utóbbi 10 évb
megjelenjenek a nevelés területén. Pl.: inkluzív pedagógia, környezettud
nemzettudat stb.
Az óvoda - iskola átmenet szabályozása.
A megváltozott és a folyamatosa ak mindenkori 
Nem csak az alapprogrammal, hanem az óvodáztatást szabályozó törvénnyel 
Vannak gyerekek, akiknek nem elég az egy kötelező óvodai év az iskolára va
Csak beszélünk az egészséges goldható! Ö
átmenet kérdése. Az iskolákat
Nincs összhangban az iskolai elvárásokkal.
Ma már kevésbé életszerű, visz l végig vihető, 
lehetőségek adottak.
Bizonyos területeken már kiegészítésre szorul: sajátos nevelési igényű gyer
kompetencia alapú nevelés, környezettudatosság fejlesztése...
A hagyományok ápolásával és t jövője csak
régmúltat is ismeri, tiszteli.
Nagyobb hangsúlyt a szülők felelősségére.
Differenciált tervezés, inkluzív pedagógia
Az általános iskolák és középiskolák tantervébe be kellene építeni az alapvet
ismereteket. Az óvodában mire papírral igazolható, hogy a gyerek SNI-s, már
- törvényi változások beépítése - Kompetencia alapú óvodai programcsomag
nevelés mérhetősége nem konkrét - a hozzáadott pedagógiai érték nyomon kö
Sajátosságainkat, ill. felmerült problémára a megoldást a HOP, s az IMIP tart
Sajátosságainkat, ill. felmerült problémára a megoldást a HOP, s az IMIP tart
Több kérdésben a ma követelményéhez kell igazítani!
A fent megadott válaszok tükrözik.
- kisgyermek fejlődésének speciális segítése - eredményesség, esé
alapkészségek kulcskompetenciák
Hozzá kellene igazítani a közoktatás óvodákat érintő aktualitásaihoz.
Az elvek jók, csak a gyakorlat és a körülmények akadályozzák a megv
legkevésbé az óvónők az okai n kifacsart r
adminisztráció, ne a papír neveljen, és ne a papírt gyártsuk, hanem nevelhessü
Véleményem szerint az alapprogramnak nincsen hiányossága, az úgy jó, aho
is használható dokumentum volt, még a mai napig is értékes dokumentum a 
azt sem változtattam volna meg, és nem készíttettem volna helyi progra
mindenki úgy dolgozott, hogy a helyi szokásokat figyelembe tudta venni, m
ONP. Nem vagyok híve az újonnan kidolgozott, mindenféle központú progra
igen kell jobban hangsúlyozni ezt az alapprogramnak. Az óvónő személyi
elhivatottsága határoz meg min alapprogram,
hogy hiányosságok vannak ben
Még mindig nem eléggé hangsúlyos- illetve "nem hallják meg" , akiknek 
óvoda NEM kisiskola!!!
A HH gyermekek integrációja az SNI-s gyermekek együttnevelés problémái
sban, mint pl. a
ehetséggondozás

en kellene, hogy
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kellene, hogy az

 és az arra adott



megoldási módszerek kevéssé érvényesülnek. Az IPR-nek jobban feleljen meg, főleg a hh
szülőkkel való együttműködés, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése és a diagnosztikának
az életkori sajátosságokhoz igazodónak kellene lennie.
Sajnáljuk, ha keveset adályozott gyermekeket
nevelünk, fejlesztünk. A
van az állami gondosko
fejlesztő munkát gyógyp
Az alapprogram megfel
ugyan-akkor nem túlsz
innovatív lehetőségeket 
nevelés - egyéni fejleszté
kiküszöbölésére irányul
egyéni megsegítést 
gyógypedagógus, terap
váltótárs hiányában, a k
szakmailag minősített pr
Az óvoda szolgáltató fu
szemszögéből.
Nincs összhang és átmen
A 17-es pontban leírtak s
Az integráció és a SNI g
Kidolgozottabb és részle
Elégedettek vagyunk.
A differenciált nevelés
tevékenységkörök kidolg
Az alapprogram csupán t
A mai társadalmi elvárás
Nagyon általános. Feltét
pályakezdők módszertan
Nincs szabályozva a szü
szülők felé
Nincs összhangban a jel
szabad ezt elindítani, me
joga lenne ugyanolyan t
kinyögni a többletterhet
érdeke? Ennyit ér a feln
között?
Túl nagy szabadságot ad
Nagy eltérések figyelhet
maximumot nyújtsa. Jó l
Az óvodából az iskolába
intézmények működésérő
Túl rövid és tömör!
A multikulturális nevelés
Az alapprogram és az az
Az óvodák sokszínű leh
előnyként, ugyanakkor a
lehetőséget ad a szabado
A fejlődés jellemzői az ó
A nagy szabadság szaba
tudtunk segíteni. Kizárólag értelmileg ak

 helyzetünk speciális. Saját készítésű nevelési, fejlesztési programunk
dásban levő, hetes elhelyezett, ill. bejáró gyermekeink számára. a
edagógusok látják el asszisztensek segítségével.
elő keretet ad és minden óvodára érvényes irányvonalat szab meg,
abályozott. Biztosítja a helyi nevelési programokban megjelenő
és a pedagógiai módszertani szabadságot. Hiányosság a differenciált
s lehetősége mellett, a preventív szakaszban a részképesség-zavarok

ó kompetenciák meghatározása (a nem minősített, de folyamatos
igénylő gyermekek). Óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus,

euta. Magára hagyott intézményeknek (kistelepülések), illetve
épzésekbe kapcsolódás lehetőségének hiányában - kidolgozott és

o egjelentetése.
a szülő és a pedagógus
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b lehetne.

 az egyéni fejlesztés nem tükröződik teljes egészében a
ában.
ztató jellegű, szakmai gyakorlat nélkül keveset mond.

k nem minden területen felel meg. Átdolgozásra javaslom.
 a professzionális tudást, pedig a főiskolai képzésből kikerülve a
ása elenyésző.
s az óvoda kapcsolata, az óvoda kompetenciájának ismertetése a

i oktatási helyzettel, gondolok itt a társulásokra, nem lett volna
yli az a település, aki nem társul, viszont annak a gyereknek is
gatásba részesülni, ahol a fenntartó nem társul és megpróbálja
l van itt az egyenlő esély, a gyermekek mindenek felett álló
vő nemzedék? Hogy lehet ilyen különbséget tenni intézmények

etne kicsit konkrétabb.
eg az intézmények között és mindenki arra törekedne, hogy a

, ha a feltételek is igazodnának az elvárásokhoz.
ó átmenet. Az iskolai életmódra való felkészítés. Az összevont

 kellő hangsúllyal kezeli az alapprogram.
letbe lépett törvényi szabályozások nem koherensek egymással.
geit, adottságait figyelembe véve készült, amely értelmezhető

ránya is, mert nagyfokú önállóságot, szabadságot biztosít, ami
a is.
skor végére alaposabb kidolgozást kíván.
ggá válhat. A felgyorsult, megváltozott világgal nem tart lépést.
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Köszönöm!
Szűkre szabott.
Amennyiben kötelezővé válik 2012-re a kompetencia alapú nevelés bevetetése,
fogalmazódjon ez meg az OAP-ban is. Állásfoglalást várunk a gyermekek fejlettségének,
képességeinek MÉRÉSE tekintetében!!!!
Az alapprogramot egy korszerű keretprogramnak tartom, amelyben helye van az alternatív
megoldásoknak is. Fontosnak tartom, hogy fókuszba került az óvodai nevelés témaköre a
programmal kapcsolatban. Nem az alapprogram változtatását, hanem 12 év után is az
értelmezését, gyakorlati megvalósításának elemzését tartanám fontosnak. A gyermekek
mindenkori érdekeinek a figyelembe vételével kellene átgondolni az óvoda- iskola átmenetet,
az iskolai elvárásoktól tartó szülők igényeit. Úgy gondolom az ezekből következő társadalmi
elvárások és a törvények összefüggéseit is elemezni kellene. Az alapprogram módosítása,
vagy meghagyása nem oldja meg a felvetett problémákat. Szakmai értelmezésre, párbeszédre
van szükség. A kérdőív szempontjai fontosak, de nem mutatnak semmilyen konkrét irányt,
ezért kicsit bizonytalanul (mechanikusan) tudtam kitölteni. A pontokhoz kapcsolódó
értelmezés irány megjelölés is nagyon fontos lenne. Egyébként örülök, hogy valaki
foglalkozik ezzel a témakörrel és remélem, hogy a folytatás nem merül ki egy adminisztratív
értékelésben, hanem elindulhat egy szakmai párbeszéd. Köszönöm a lehetőséget: P. Éva
óvodavezető (JMK Óvoda)
Integráció, migráció kérdése. Óvoda-iskola átmenet.
Már nem tud a változásokra, az aktuális szakmai problémákra választható megoldásokat adni.
Az alapprogram elérte a célját, és most megérett az átdolgozásra. Nagy szüksége van az
óvodai nevelésnek egy olyan dokumentumra, amely a szerepét, jelentőségét erősíti.
Már nem követi a változásokat, az aktuális szakmai problémákra nem tud választható
megoldásokat adni. Az alapprogram elérte a célját és megérett az átdolgozásra. Az
óvodapedagógiának nagy szüksége van olyan szakmai dokumentumra, amely erősíti a
szerepét, jelentőségét.
Bevezető rész:- a gyermekek mindenek felett álló érdekéről említés - az óvoda, mint a családi
nevelés kiegészítője részhez szorosan kapcsolódjon a szülői kötelesség, jog röviden (K.T.) -
konkretizálni kellene a pedagógiai részleteket, értelmezni a széles módszertani szabadság
érvényesülését (pl. játéktevékenység irányítása, folyamatos tízórai..) - A társadalom mit
fogalmaz meg a gyermekek érdekében. Változások. 1. Az egész életen át tartó tanulás
megalapozása. 2. A kompetencia alapú nevelés - oktatás - fejlesztés 3. A fenntarthatóság,
környezetvédelem stb.. Gyermekkép: - a korszerű szakterminológia megjelenítése pl.
hátrányok leküzdése, a családi környezet kompenzálása érdekében. Óvodakép: célhoz
tartozik: a társadalomba történő beilleszkedés a következő intézményfokozaton való
helytállással, a környező világban való tájékozódás, alkalmazkodás. Helyzetek bővítése.
Alapelemek bővítése: pl. esélyegyenlőség, integrált nevelés, tolerancia, önismeret, reális
önértékelés. Feladatokról: - az egészséges életviteli szemlélet megalapozása, annak igénye.
Érzelmi életvitel: nem elég az éntudat alakítása, fontos az önismeret, önértékelés. Erkölcsi
nevelésnél: az illem hangsúlyozása. Az óvónő modell szerepénél - mely óvónő a modell?
(értelmezés), közösségi nevelés, hagyományok... stb. részletezése. Az értelmi nevelés és a
tanulás, mint tevékenységi  forma sok helyi program készítésekor keveredik. Az anyanyelv
fejlesztését nem az értelmi nevelésbe integrálva kellene megemlíteni, hanem külön,
preferáltan kezelni. Tárgyi feltételeknél: akadálymentesítés, balesetmentes, biztonságos stb.
környezet, Napirend: pl. tízórai folyamatossága, (a hátrányos helyzetűek 9 óráig ne
étkezzenek). Kapcsolatoknál: az óvodai élet alatt konkrét felsorolás a 12 év óta bővültekkel.
Játéktevékenység: kibővíteni, konkrétabbá tenni, a pályakezdők nem tudják, hogyan kell
vezetni a játékot, ill. hogyan kell a gyermekkel együtt játszani. Fejlődés jellemzői nem
korszerűek! Az iskolában kompetenciafejlesztés történik, az óvodában szintén, de a



83

szakterminológiában is meg kell jeleníteni, hiszen az előzményt is le kell bontani az új
fogalomrendszernek megfelelően.
Aktualizálni kell!
Az alapprogrammal nincs probléma, a fenntartói hozzáállással van, mert a pedagógiai munka
minősége elsikkad az átszervezések oltárán, illetve nem jelentkezik valós szempontként. Az
átszervezések semmiképpen nem a valós minőséget eredményezik. Úgyhogy nem az
alapprogrammal van baj! A törvényi szabályozás olyan tág teret enged a fenntartói jogoknak,
hogy ez a pedagógiai munkára és annak minőségére kifejezetten negatív hatással van! Annak
ellenére, hogy mindenki szereti kihangsúlyozni, hogy a gyermek mindenek előtt...
Kezdetben nagy nehézséget okozott, hogy az Országos alapprogram beépüljön teljes
mértékben a helyi programunkba, de a sok-sok szakmai ismeretszerzés, ill. a helyi gyakorlat
és az óvodapedagógusok hozzáállása segített abban, hogy olyan HNP-t sikerült megalkotni,
amely a mai napon is megállja a helyét, és már rutinszerűen dolgozunk belőle. Ami egy 3 - 7
éves gyermek sokoldalú személyiségfejlődéséhez szükséges, elveiben minden megtalálható
az alapprogramban. Az állandó változtatás nem biztos, hogy hatékony és eredményes,
tudniillik a sok írásbeli munka - szabályzatok, programok írása - mellett elveszik a gyerek,
nincs idő a nevelésre. Arra is nagy figyelmet kell fordítani, hogy a helyi önkormányzatoknál a
költségvetési keretek állandó csökkenő tendenciát mutatnak, ezáltal egyre jobban nem
biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek és a szakmai munka színvonala.
Az alapprogram tökéletes csak sokan nem jól értelmezik. A gyakorlatban jól alkalmazható.
Általánosságban inkább az a véleményünk, hogy az óvoda-iskola közötti átmenetet az iskola
hatáskörébe helyeznénk, ezzel biztosítva a gyermek elsődleges tevékenységét, a játékot, mint
a sokoldalú és harmonikus személyiségfejlesztés eszközét.
Még most is jónak tartom, de az elmúlt 12 év társadalmi és szakmai változásait be kell
építeni.
~ Kompetencia alapú nevelés ~ Mérési, értékelési rendszer
Egyes kompetenciák pontosabb, konkrétabb megfogalmazása.
Nem szól az integrációról, annak tartalmáról. Kiket lehet, ill. kell integráltan
nevelni/roma?,dis-esek,2-es és 3-as szorzós SNI-ik, esetleg halmozott? Ezeknél a
kompetenciák, határok, csoporton belüli integrálható létszámarány, stb.
A szabadság mellett "szabadosságot" is lehetővé tesz. Nem deklarálja konkrétan, hogy mi az,
amit minden óvodába járó gyermeknek meg kell kapnia. Az óvodai ellátás minőségi jegyei,
követelményei hiányoznak, a gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez nem ad
iránymutatást.
Az erkölcsi nevelés és a viselkedés a nevelési területek közé kerülhetne.
Az alapprogram azért jó, mert tág keretet biztosít a helyi sajátosságok megvalósításában,
melyet a HOP- ban szabályozunk le.
Véleményem szerint az alapprogram örök értékeket fogalmaz meg, továbbra is jónak tartom
Az óvodai nevelésnek meghatározója az alapprogram. Szerintem nem érdemes módosítani,
hiszen a helyi nevelési programok erre épültek.
Fontosnak tartanám, hogy az alapprogramot elkészítő szakértők sokoldalúan tájékozódjanak
az országban működő alternatív pedagógiák eredményességéről, és pozitív tapasztalataik
nyerjenek teret az alapprogramban is.
Kevésbé ad útmutatást, vagyis nagyon keretjellegű. Ennek meghagyása mellett bővebben
kellene kifejteni az egyes területeket. Ez esetenként védelmet is biztosítana az egyébként "
elnyomott" óvodai nevelésnek. Az általánosságokat több konkrétumokkal kellene kiegészíteni
Csak azon kollégák számára jelentett iránytűt, akik jól felkészültek, és elhivatottak. Nem
számonkérhető, elvszerűek a megfogalmazások, sokféleképpen értelmezhetők. A pedagógus
kötelezettségét nem tartalmazza, a tudatos és felelős módszertani elvárásokat és működést.
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I. függelék

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával
kapcsolatos kutatás folyamatábrája

                                                         

OKM
óvodai
referens

OKM
Közoktatási
Főosztály-

vezető-
helyettes

Oktatási
Jogok

Biztosának
Hivatala
Oktatási
Jogok
Biztosa

Oktatási és Kulturális Minisztérium
(OKM) Közoktatási

Szakállamtitkársága
Országos Köznevelési Tanács

(OKNT)

A kutatás megrendelése

A kutatási megbízás

Kutatási terv készítése

A kutatási terv elfogadtatása

Fókuszcsoportos beszélgetés

On-line kérdőív elkészítése

Próbakérdezés

On-line kérdőív véglegesítése

On-line kérdőív jóváhagyatása

Jóváhagyott on-line kérdőív

On-line kérdőív kiküldése

OKM
Közoktatási
Szakállam-

titkár
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On-line kérdőív kitöltési határidejének

On-line kérdőív befogadása

Adatbázis tisztítás

On-line kérdőív adatainak elemzése,

A kutatás záró tanulmányának

A megrendelés teljesítése
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II. függelék,  1. levél

Tisztelt Óvodavezető/Óvodavezető-helyettes, Intézményegység-vezető / Intézményegységvezető-
helyettes Asszony/Úr!

Több mint egy évtized telt el azóta, hogy az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
szóló 137/1996. (VIII. 28.) kormányrendelet megjelent, amelyhez igazítva az óvodák elkészítették
saját helyi nevelési programjukat.  

A tárca és az Országos Köznevelési Tanács az óvodapedagógusok körét bevonva,
tapasztalataikra, javaslataikra is építve elemzést készíttet az alapprogram felülvizsgálatának
szükségességéről, indokoltságáról, továbbá arról, hogy az alapprogram hatályba lépése óta eltelt
időszak milyen kihívásokat támaszthat a dokumentummal szemben. Ennek szakmai megalapozását
segítendő az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztálya megbízásából elektronikus
kérdőívvel keressük meg az óvodák, az óvodai feladatot ellátó intézményegységek vezetőit, így Önt is.
Arra kérjük, hogy ossza meg velünk irányítási és nevelési tapasztalatait az alapprogramról, számba
véve annak erősségeit és, amennyiben gyakorlati tapasztalatai alátámasztják, hiányosságait is.
Véleményével nagyban segítené egy esetleges felülvizsgálat lehetséges irányainak kijelölését. A
kérdőív kitöltése önkéntes, és maximum 10 percet vesz igénybe.
            A kérdőív levelünk végén található, internetes kapcsolattal (linkkel) érhető el. Amennyiben a
linkre ráklikkel, azonnal megnyílik a rövid, 20 kérdésből álló kérdőív, melyet kitöltés után, a végén
található Válasz elküldése gomb megnyomásával, e-mail használata nélkül juttathat el a kérdőíveket
begyűjtő, webalapú adatbázisba. A kérdőív ily módon teljesen anonim, mert Önnek sem intézménye
nevét, címét, sem pedig a saját nevét nem kell megadnia. Ön az e-mail címét a kérdőív végén
megadhatja, de csak akkor tegye ezt, ha igényli, hogy e-mail-ben tájékoztassuk ezen kutatás
eredményeiről. (Azt a webcímet, amelyen a kutatási beszámoló rövid változata olvasható lesz, 2008.
április végén fogjuk az igénylőknek elküldeni).
           A kérdések többségénél a megadott lehetőségekből Önnek csak a megfelelőnek tartott választ
kell kiválasztania, ami technikailag igen egyszerű, gyors; számítástechnikai jártasságot egyáltalán nem
igényel. Magában a kérdőívben minden kérdés megválaszolásához pontos utasítás nyújt segítséget. Egy-
két helyen néhány egyszerű számadat beírását kérjük, legtöbbször azonban több lehetőség közül
választhatja ki azt, amellyel leginkább egyetért. Ha véletlenül téveszt a válasz bejelölésekor, akkor a
javítás egyszerű: amint bejelöli az új választ, a korábbi magától törlődik. Három feleletválasztásos
kérdésnél lehetőséget biztosítunk arra is, hogy ha Ön hiányol valamit a felsorolt alternatívák közül, azt,
maximum 4-5 szóban megfogalmazva, beírhassa a válaszok utolsó, Egyéb, éspedig sorába. Felajánljuk
továbbá Önnek, hogy az utolsó, nyitott kérdésben szabadon összegezhesse véleményét.
 Azt javasoljuk, hogy amint megkapta a kérdőívet és áttanulmányozta, szánjon rá 10 percet, töltse ki azt,
és küldje be az adatbázisba, a Válasz elküldése gomb lenyomásával!

A kérdőív visszaküldésének határideje: 2008. február 1.

            Előre is köszönjük közreműködését! Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével részt vállal abban,
hogy az Óvodai nevelés országos alapprogramja a továbbiakban is a lehető legjobban szolgálhassa az
óvodai nevelést.

Kovács Erika                                                                                                           Brassói Sándor
óvodai referens                                                                                                   főosztályvezető-helyettes
Oktatási és Kulturális Minisztérium                                                  Oktatási és Kulturális Minisztérium

Az itt található linkre kattintva nyissa meg a kérdőívet!

http://ppk.elte.hu/kerdoiv/kerdoiv.php
II. függelék,  2. levél
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Tisztelt Óvodavezető/Óvodavezető-helyettes, Intézményegység-vezető / Intézményegységvezető-
helyettes Asszony/Úr!

Pontosan egy héttel ezelőtt e-mailben fordultunk Önhöz, kérve egy rövid on-line kérdőív kitöltését,
melynek segítségével összegyűjthetők az Országos Óvodai Alapprogrammal kapcsolatos intézmény-
vezetői tapasztalatok vélemények.

Amennyiben Ön, sok száz kollégájához hasonlóan, kitöltötte és visszaküldte az on-line kérdőívet, ezúton
szeretnénk megköszönni értékes véleményét és fáradozását.

Amennyiben Ön hétfőn 13:19 és 19:30 között eredménytelenül próbálkozott a kérdőív megnyitásával,
szíves elnézését kérjük, mert egy rajtunk kívülálló ok (három fővárosi kerületre kiterjedő áramellátási
probléma) miatt szerverünk hat órára leállt. Bár a szerver azóta zökkenőmentesen fogadja a kitöltött
kérdőíveket, tartunk tőle, hogy a hétfői kudarc sokak kedvét szegte; lemondtak válaszolási
szándékukról, feltételezve, hogy a levelünkben megadott webcím hibás.
Mivel közös érdekünk, hogy a minél több óvodai vezető véleménye eljusson a döntéshozókhoz, a
kérdőív visszaküldési határidejét február 5-ig meghosszabbítjuk.

Kérjük azokat a kollégákat, akik a hétfői technikai probléma, illetve betegségük, más irányú
elfoglaltságuk miatt eddig még nem töltötték ki a kérdőívet, olvassák el az alábbi (múltkori levelünkből
ismert) tájékoztatót, s az abban foglaltaknak megfelelően eljárva adják meg, küldjék el válaszaikat.
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III. függelék

Kérdőív
az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

intézményvezetők számára

1. Válassza ki az Ön által képviselt intézmény típusát az alábbi lehetőségek közül,
kattintson az egérrel a megfelelő válaszhoz tartozó gombra!

Kérjük, hogy a kérdőív kitöltése során az ENTER gombot soha ne használja! Minden esetben
az egérrel kattintson a megfelelő helyre, így jelölje be, válassza ki vagy, ahol ez a feladat írja
be válaszait!
A kitöltő által képviselt közoktatási intézmény típusa
a) Óvoda és bölcsőde
b) Óvoda és iskola (ide értve az általános művelődési központban
működőket is)
c) Önálló óvoda
d) Központi óvoda
e) Tagóvoda
f) Több kisgyermek-nevelési intézményből összevont óvoda 
 
 

2. Amennyiben Ön több óvodából összevont intézmény vezetője, adja meg az
Ön igazgatása alá tartozó…(Ha nem összevont intézmény vezetője, ugorjon a
3. kérdésre!)

a) tagintézmények számát
b) óvodai csoportok számát 
c) beírt óvodások számát
d) óvodapedagógusok számát

3. Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek megfelelő sort a
táblázatban! 

Az ön által képviselt
intézmény

Az óvodai
csoportok
száma

A beírt
óvodások
száma

Az
óvodapedagógusok
száma

a) Óvoda és
bölcsőde
b) Óvoda és iskola
c) Önálló óvoda
d) Központi óvoda
e) Tagóvoda

4. Válassza ki az Ön által képviselt intézmény fenntartóját az alábbi lehetőségek
közül!

A fenntartó típusa
a) Helyi (kerületi) önkormányzat
b) Megyei (fővárosi) önkormányzat
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c) Helyi önkormányzatok társulása
d) Kistérségi társulás
e) Központi költségvetés
f) Egyház
g) Alapítvány
h) Egyesület
i) Gazdálkodó szervezet
j) Társadalmi szervezet
k) Magánszemély

5. Melyik megyében van az Önök óvodája? Válassza ki megyéjét a legördülő
menüből!

6. Válassza ki az óvoda telephelyének települését az alábbi lehetőségek közül!
Településtípusok
a) Főváros
b) Település 100 000 lakosnál több
c) Település 50 000–99 999 lakossal
d) Település 20 000–49 999 lakossal
e) Település 10000–19 999 lakossal
f) Település 3000-9999 lakossal
g) Település 1000–2999 lakossal
h) Település 1000 lakosnál kevesebb

7. Hány százalék az Önök óvodájában a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek
aránya? 

8. Hány százalék az Önök óvodájában…
a) a hátrányos helyzetű gyerekek aránya?
b) a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya?

9. Az Önök óvodájában körülbelül hány százalék…
a) a migráns (nem magyar állampolgár) gyerekek aránya?
. 
 

10. Az Ön megítélése szerint hogyan fogadta a nevelőtestület a bevezetéskor az
Óvodai nevelés országos alapprogramját?

Válassza ki a legördülő menüből az Önök véleményét leginkább tükröző választ! 
(1=nagyon elutasítóan, 2=kissé elutasítóan, 3=közömbösen, 4=meglehetősen
elfogadóan, 5=nagyon elfogadóan, 6= nem tudom, akkor még nem dolgoztam itt)

11. Hogyan készítették el óvodájuk helyi nevelési programját?
Válassza ki a legördülő menüből a megfelelő választ!
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(1=teljesen önállóan, 2=külső segítség igénybevételével, 3=teljes egészében másoktól
vettük át a nevelési programot, 4=másoktól vettük át a nevelési programot, melyet
adaptáltunk a saját igényünknek megfelelően)

12. A közoktatási törvényben előírt kisebb módosításokat leszámítva, átdolgozták-
e az elmúlt 10 évben a helyi nevelési programjukat? Ha igen, hányszor?
Válassza ki a legördülő menüből a megfelelő választ!
(1=Nem dolgoztuk át, 2=Egyszer dolgoztuk át, 3=Kétszer dolgoztuk át,
4=Háromszor dolgoztuk át, 5=Háromnál többször dolgoztuk át)

13. Mi volt az átdolgozás oka? Több okot is megjelölhet!
a) Az intézmény összevonása 
b) A fenntartó kezdeményezése 
c) Külső szakértő értékelése, kezdeményezése
d) A nevelőtestület önértékelése, saját kezdeményezése

14. Véleménye szerint milyen százalékos arányban tükröződik az Óvodai nevelés
országos alapprogramja…

a) óvodájuk helyi nevelési programjában? %
b) a mindennapokban, az óvoda nevelési gyakorlatában? %

(Írja be a megfelelő arányt a százalék jelek elé!)

  
15. Ön szerint mennyire felel meg az Óvodai nevelés országos alapprogramja az

alábbiaknak? 
Jelölje be az Ön véleményét leginkább tükröző választ! 

Teljesen
megfelel

Részben
felel
meg

Egyáltalán
nem felel
meg

a) A nevelésközpontúság hangsúlyozásának
b) A személyiségfejlesztés sokoldalúságának
c)A játék kiemelt szerepének
d) Az óvodákkal szembeni társadalmi
elvárásoknak
e) A szülői igényeknek 
f) A gyerekeket fogadó iskolák igényeinek 
g) A helyi sajátosságok érvényre juttatásának
h) Az óvodapedagógusi innovációk érvényre
juttatásának
i) Az óvodapedagógusok módszertani
felkészültségének
j) Egyéb, éspedig…

16. Szükségesnek tartaná-e az Óvodai nevelés országos alapprogramjának
felülvizsgálatát, esetleges átdolgozását, tekintettel arra, hogy az óvodák
nevelési munkáját szabályozó dokumentum kiadása óta 12 év telt el?
Jelölje be az Ön véleményét tükröző választ!

Igen
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Nem

17. Mennyire tartaná szükségesnek, indokoltnak, hogy az alábbi témák, nevelési
feladatok megjelenjenek, illetve a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kapjanak a
felülvizsgált, átdolgozott Óvodai nevelés országos alapprogramjában? 

(1=mindenképpen szükségesnek tartom, 2=szükségesnek tartom, 3=nem tartom
szükségesnek, 4=egyáltalán nem tartom szükségesnek)

1 2 3 4
a) A nevelésközpontúság, azaz hogy az óvoda elsősorban nevelő
intézmény
b) Az óvoda és a szülők kölcsönös felelőssége a nevelésben
c)A gyerekek kompetenciáinak fejlesztése 
d)) A környezettudatosság fejlesztése a fenntartható fejlődés
érdekében
e)) Mások elfogadására, toleranciára nevelés 
f) A játék előtérbe helyezése 
g) A mozgás előtérbe helyezése
h) Egyéb, éspedig…

18. Mennyire tartaná fontosnak, hogy az óvodákat, szülőket foglalkoztató alábbi
kérdések szabályozásra kerüljenek a közeljövőben?

(1=rendkívül fontosnak tartom, 2=fontosnak tartom, 3=nem tartom fontosnak,
4=egyáltalán nem tartom szükségesnek)

1 2 3 4
a) Az iskolai életmódra való felkészítés tartalma
b) Az óvodából az iskolába való átmenet értelmezése.
c) A 7 évesek óvodában maradása . 
d) Az óvodai különfoglalkozások (nyelvoktatás, aerobic stb.)
e) Az óvodai szolgáltató funkció tartama
e) A szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés formái
f) Az óvodapedagógusok etikai kódexe (például értékek, normák,
szabályok)
g) A sajátos arculat megőrzése az összevont óvodákban
h) Vezetési struktúra, vezetői hatás- és feladatkörök az összevont
óvodákban 
i) Egyéb, éspedig…

19. Végezetül arra kérjük, adja meg néhány személyes adatát! Válasszon a
legördülő menükből!

19/a Neme (nő, férfi)   
19/bBeosztása (óvodavezető, óvodavezető-helyettes, intézményegység-vezető,
intézményegységvezető-helyettes 
19/c Kora (30-ig, 31–40, 41–50, 51–60, 60 felett)
19/d Óvodavezetői, vezetőhelyettesi gyakorlata (5 évnél kevesebb, 5–10 év, 10 évnél
több)

20. Ön szerint mi az alapprogram legnagyobb problémája, hiányossága?
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Ha van ilyen, néhány mondatban írja le, ha nincs, hagyja üresen a szöveg helyét!

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT!

Amennyiben kívánja, hogy értesítsük a kutatás eredményeiről, adja meg e-mail
címét! 
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	6. ábra
	A helyi nevelési program átdolgozásának oka az óvodavezetők 
	Kérdés: Mi volt az átdolgozás oka? Több okot is megjelölhet!
	Az óvodák helyzetének sajátosságai nemcsak a helyi nevelési 
	Az átdolgozás okai között az óvodák típusa szerint is alig m
	Meghatározó különbségek tapasztalhatók viszont a különböző f
	5. táblázat
	A helyi nevelési programok átdolgozása okainak átlagos előfo
	Fenntartó típusa
	Összevonás
	Fenntartó kezdeményezése
	Óvoda
	saját kezdeményezése
	Helyi (kerületi) önkormányzat
	18,1
	15,1
	53,3
	Megyei (fővárosi) önkormányzat
	15,6
	40,6
	59,4
	Önkormányzatok társulása
	35,3
	6,5
	61,2
	Központi költségvetés
	15,4
	23,1
	61,5
	Egyház
	14,6
	19,5
	41,5
	Alapítvány (magán)
	7,3
	19,5
	34,1
	Egyéb
	0
	11,8
	70,6
	Összesen
	20,1
	14,9
	54, 0
	Chi2    próba
	35,9***
	28,48***
	15,3**
	Megjegyzés: A táblázatban szürke háttérrel emeltük ki az osz
	Összegezve: Az óvodák önértékelése, valamint saját kezdemény
	A helyi nevelési programok és az óvodai nevelőmunka illeszke
	Az óvodavezetők becslése szerint a helyi nevelési programokb
	7. ábra
	Az óvodák megoszlása aszerint, hogy milyen arányban (magas, 
	A helyi nevelési programok és nevelési gyakorlatok alapprogr
	8. ábra
	Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának megvalósulása az
	Kérdés: Véleménye szerint milyen százalékos arányban tükröző
	Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelősége
	A következő kérdésblokkban azt vizsgáltuk, hogy az ÓNOAP men
	9. ábra
	Az óvodavezetők/helyettesek véleményének megoszlása (%) arró
	Kérdés: Ön szerint mennyire felel meg az Óvodai nevelés orsz
	Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának különböző szempo
	A legmarkánsabb eltérések ezúttal is a különböző fenntartásb
	10. ábra
	Milyen arányban (%) ítélik teljesen megfelelőnek az ÓNOAP-ot
	Az Óvodai nevelés országos alapprogramja átdolgozásának szük
	A kutatás központi kérdésére – jelesül arra, hogy az óvodave
	A felülvizsgálatot támogatók aránya egyetlen jellemző, a vez
	11. ábra
	Az ÓNOAP átdolgozását szükségesnek tartók aránya (%) a külön
	Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának esetleges átdolg
	A fókuszcsoportos interjú és a próbakérdezések tapasztalatai
	12. ábra
	Egyes témák, nevelési feladatok alapprogramba kerülése, hang
	Kérdés: Mennyire tartaná szükségesnek, indokoltnak, hogy az 
	Ez az a kérdés, amelynél a negatív (nem tartom szükségesnek,
	A legtöbben (91%) nagyobb helyet szentelnének a központi tar
	Az óvodavezetők átlagosan 85%-a szorgalmazta, hogy a nevelés
	Az új irányok, erősebb hangsúlyok megjelenítésével kapcsolat
	6. táblázat
	A kompetenciák fejlesztését és környezettudatosság megjelení
	Kompetenciák fejlesztése
	Környezettudatosságra nevelés
	Óvoda és bölcsőde
	82,4
	80,4
	Óvoda és iskola
	89,6
	89,6
	Önálló óvoda
	85,6
	88,9
	Központi óvoda
	81,6
	83,1
	Tagóvoda
	94,2
	90,2
	Több kisgyermek-nevelési intézményből összevont óvoda
	97,3
	94,4
	Összesen
	86,5
	87,9
	Chi2
	25,7*
	36**
	Szabályozandó területek az óvodai nevelésben
	Kérdőíves vizsgálatunk előkészítése során olyan gyakran utal
	13. ábra
	Az óvodai élettel, működéssel kapcsolatos problémák szabályo
	Kérdés: Mennyire tartaná fontosnak, hogy az óvodákat, szülők
	Összegzés
	A kutatási zárótanulmány az Óvodai Nevelés Országos Alapprog
	A mintába bekerült 979 óvoda 35,6%-a az összes óvodai nevelé
	Az on-line kérdőívek visszaküldési aránya ebben a kutatásban
	Az alapprogram kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) kormán
	A központi tartalmi szabályozással kapcsolatban megfogalmazó
	A lehetséges felülvizsgálat szempontjából érdekes tanulságga
	A kutatás során – az alapprogramtól többnyire független – eg
	Amennyiben az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának felül
	I. melléklet
	A fókuszcsoportos beszélgetés
	A fókuszcsoportos beszélgetés, mint kvalitatív módszer, kuta
	A fókuszcsoportos beszélgetés előkészítése
	Mindkét moderátor/kutatásvezető elkészítette a saját kérdéss
	A fókuszcsoportos beszélgetés lebonyolítása
	A beszélgetésre az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szala
	1. táblázat
	A fókuszcsoportos megbeszélésen megjelentek intézményfenntar
	Intézményfenntartók
	Fő
	%
	Önkormányzat
	5
	38,4
	Központi költségvetés
	1
	7,7
	Egyház
	2
	15,4
	Alapítvány
	2
	15,4
	Egyesület
	2
	15,4
	Gazdálkodó szervezet
	1
	7,7
	Összesen
	13
	100,0
	A közel három órás beszélgetés alkalmával oldott interjúhely
	Az interjú során az alapprogrammal kapcsolatos hagyományos M
	Az elhangzott beszélgetés jegyzőkönyv és magnófelvétel segít
	Néhány részlet a fókuszcsoportos beszélgetés jegyzőkönyvéből
	Kérdés (továbbiakban: K)
	Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megjelenésével k
	Válasz (továbbiakban: V)
	Szabadság. Amit addig titokban kellett csinálni, most lehető
	Szabadság, rugalmasság, hiányérzet. Az óvodapedagógus képzés
	Óvodapedagógus személyiségének felszínre kerülése, megvalósí
	Keret jellegen belül komplexitás.
	A szabadság mellett kihívás.
	Kétség. Módszertan szabadságával hogy lehet élni? A régi pro
	Kapuk nyíltak. A bizonytalan óvónők nem tudtak mit kezdeni a
	Innováció, sokszínűség, kiszolgáltatottság az önkormányzat é
	Új, gyerekközpontú program.
	Türelmetlenek voltunk. 3-4 év kell, hogy egy óvónő érezze, h
	Differenciálás, pedagógus egyénisége, szabadsága kibontakozh
	K: Az óvodapedagógiában mérföldkőnek tartjátok-e az Óvodai N
	V: Mindenképpen. A keretjelleg mankót adott.
	A nevelés került központba nem az oktatás. Ez fontos. 6-7 év
	Árnyaltabb, csiszoltabb, nemesebb volt az előző program (kék
	Nem szabad elfelejteni a jót, ami volt. Az 57-es „szürke kön
	Megfogalmazza az óvodai nevelés helyét, szerepét. Komolyan v
	K: Az intézményi helyi nevelési program milyen forrásokra tá
	V: Nem ők dolgozták ki, felkértek rá valakit.
	A művészetek eszközeivel való nevelés került a középpontba. 
	Montessori elvei alapján a program adott volt, nem sokat vál
	11 óvodának kellett 1 közös nevelési programot kidolgozni. A
	Sok képzésen vettek részt. Fontos kiindulópontnak tartották 
	Óvodai nevelés játékkal, mesével – náluk próbálták ki. Ezt a
	A program írásakor óvodavezető volt. Sajátos arculat megőrzé
	Katolikus óvodában dolgozik, amely 1996-ban indult. Szemléle
	Saját programot írtak, sokat elolvastak, igyekeztek a helyi 
	Katolikus óvodaként az egyházi törvénykönyv figyelembe vétel
	K: Az elkészült helyi programok ütköztek-e olyan problémába,
	V: A környezeti nevelésben a matematikai nevelés ilyen volt.
	Az óvoda – iskola átmenet kérdésében zűrzavar tapasztalható.
	Hiányosság a fenntarthatóság pedagógiája.
	K: Érdemes-e időről időre átgondolni a helyi programokat?
	Minden évben ezt tesszük. Igen. Nem működhet az óvoda önérté
	Változik a világ, személyiségünk is változik. Mást tapasztal
	Kis lépésekben minden évben ezt tesszük. Szerintünk 4 évente
	K: Mennyi tapasztalatnak kell felhalmozódnia, hogy hozzá kel
	V: Többen: 4-5 év.
	Lehet 1-2 év is. Hogyan értelmezzük a szabad játékot? Ez kér
	Ha nem hangsúlyozza, akkor kell, hogy hangsúlyt kapjon. Kisg
	K: Megítélésed, tapasztalatod szerint az ÓNOAP-hoz képest me
	V: Nem. A személyiség fejlesztése a cél. Régen is és most is
	Megváltoztak a külső elvárások, határok.
	K: Megítélésed, tapasztalatod szerint az ÓNOAP-hoz képest me
	V: Nem, de kihívások sora jön. A szülők nyelvet akarnak taní
	Az óvodai nevelés világhírű volt és van. Vigyázni kell, hogy
	Nem kellett volna megszüntetni a középiskolai képzést.
	K: Mi a véleményetek az ÓNOAP erősségéről, tartalmáról?
	V: Gyermeklélektanban jó az alapozás, nagy az óvodapedagógus
	A felelősség kérdése. Szabadságot hagy, hogy az óvónő hogyan
	Egészséges életre nevelés, életkori sajátosságok figyelembe 
	Az óvodáskor végére határozza meg a fejlődés végét. A kimene
	Szerkezetileg jól tagolt és átlátható.
	A hátrányos helyzetű családok felé értéket tud közvetíteni. 
	A játék szerepének megerősítése.
	Sugallja, hogyan nevelünk. A nagycsoportos gyerek iskolai él
	K: Összefoglaló helyet mindenki mondja el, amit még fontos p
	V: Náluk nincs tanfolyam. A játék a legalapvetőbb, e nélkül 
	Nem valósul meg az esélyegyenlőség, ha fizetett tanfolyamok 
	Fontos a gyereket a szabad levegőn való mozgásra ösztönözni,
	Gyermekvédelmi tevékenység fokozottan szükséges.
	Az óvoda ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy kitolják az óvoda
	Szolgáltató-e az óvoda? A szabályozók nincsenek összhangban.
	Versengünk a gyerekekért óvodától a főiskoláig, a felmerülő 
	Szerencsének, hogy a suliNovában megjelent az óvodai fejlesz
	II. melléklet
	A kérdőív alapstatisztikái és azok elemzése
	Ez a tanulmányrészlet a kutatás alapstatisztikáiban találhat
	A tanulmány első gondolati egységében a vizsgálatban résztve
	I. A vizsgálatban résztvevő intézmények bemutatása
	Az intézmény típusa
	967 intézmény válaszolt erre a kérdésre, 12 intézmény nem, e
	táblázat
	Intézménytípusok gyakorisága (db, %)
	Intézménytípus
	Darab
	Százalék
	Önálló óvoda
	508
	52,5
	Központi óvoda
	140
	14,5
	Tagóvoda
	54
	5,6
	Több kisgyermek-nevelési intézményből összevont óvoda
	39
	4,0
	Összesen
	967
	100,0
	Kérdés: Válassza ki az Ön által képviselt intézmény típusát 
	Összevont igazgatás alá tartozó intézmények
	2. táblázat
	Az összevont igazgatás alá tartozó intézmények jellemzői (db
	Jellemző
	Választ adó intézmények
	száma (N)
	Előfordulás
	db/fő
	Tagintézmények száma
	268
	787
	Óvodai csoportok száma
	311
	3 461
	Beírt óvodások száma
	300
	71 245
	Óvodapedagógusok száma
	302
	6 978
	Kérdés: Amennyiben Ön több óvodából összevont intézmény veze
	A közös igazgatás alá tartozó tagintézmények átlagos száma 2
	Egyéb intézménytípusok megjelenése a vizsgálatban résztvevő 
	Óvoda és bölcsőde
	Ebből az intézménytípusból érkezett be a legkevesebb válasz.
	1. ábra
	A csoportok száma – Óvoda és bölcsőde (db/%)
	Az óvodai csoportok száma 1-től 28 csoportig fordul elő. Hár
	Ezt követi  5  és 12 csoporttal, megegyező előfordulással, 6
	Ebbe az intézménytípusban összesen 466 csoport működik.
	2. ábra
	A beírt óvodások száma – Óvoda és bölcsőde (fő/%)
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	A beírt óvodások száma 1 főtől 604 főig terjed. A 30 fős óvo
	3. ábra
	Az óvodapedagógusok száma – Óvoda és bölcsőde (fő/%)
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	Az alkalmazott óvodapedagógusok száma 2-től 258 főig terjed.
	Óvoda-iskola
	4. ábra
	Az óvodai csoportok száma – Óvoda és iskola (db/%)
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	Az óvodai csoportok száma 1-től 22-ig található meg ebben az
	5. ábra
	A beírt óvodások száma – Óvoda és iskola (fő/%)
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	A beírt óvodások létszáma 3-tól 492 főig fordul elő. Leggyak
	6. ábra
	Az óvodapedagógusok száma – Óvoda és iskola (fő/%)
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	A közös igazgatású óvoda és iskola intézménytípusban az óvod
	Önálló óvoda
	7. ábra
	Az óvodai csoportok száma – Önálló óvoda (db/%)
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	A választ adó intézmények jelzése szerint az önálló óvodákba
	8. ábra
	A beírt óvodások száma – Önálló óvoda (fő/%)
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	A beírt óvodások számát illetően legnagyobb gyakorisággal a 
	9. ábra
	Az óvodapedagógusok száma – Önálló óvoda (fő/%)
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	Az óvodapedagógusok száma 1 és 419 fő között mozog. Kilenc f
	Központi óvoda
	10. ábra
	Az óvodai csoportok száma – Központi óvoda (db/%)
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	Négy csoporttal működő óvodák fordulnak elő a leggyakrabban 
	11. ábra
	A beírt óvodások száma – Központi óvoda (fő/%)
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	A legkevesebb beírt óvodással működő központi óvodába 18 gye
	12. ábra
	Az óvodapedagógusok száma – Központi óvoda (fő/%)
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	Az óvodapedagógusok száma 1 és 42 fő között azonosítható be.
	Tagóvoda
	13. ábra
	Az óvodai csoportok száma – Tagóvoda (db/%)
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	Az 1 csoportos óvoda a legtöbb (20,21%), ami 37 tagóvodában 
	14. ábra
	A beírt óvodások száma – Tagóvoda (fő/%)
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	A beírt óvodások száma 9-től 890 főig terjed. A 100 fő, mint
	15. ábra
	Az óvodapedagógusok száma –Tagóvoda (fő/%)
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	Az óvodapedagógusok száma 1 és 75 fő között mozog.  A tagóvo
	Összefoglalva megállapítható, hogy a Központi óvodába jut a 
	3. táblázat
	Intézménytípusok szerinti összesítő táblázat (db/fő), (csopo
	Kérdés: Kérjük, töltse ki az Ön által képviselt intézménynek
	Az intézmények fenntartók szerinti megoszlására 18 intézmény
	4. táblázat
	Az intézmények fenntartó szerinti megoszlása (db/%)
	Kérdés: Válassza ki az Ön által képviselt intézmény fenntart
	Az alapstatisztikákban mindig közöljük a kérdésre nem válasz
	16. ábra
	Az intézmény fenntartója
	Kérdés: Válassza ki az Ön által képviselt intézmény fenntart
	17. ábra
	Az intézmények megoszlása megyénként (db)
	Kérdés: Melyik megyében van az Önök óvodája?
	Budapest és Pest megye a válaszoló intézmények 27,3%-át adja
	5. táblázat
	Az óvoda telephelyének település típusa (%)
	Településtípus
	Gyakoriság
	Megoszlás (%)
	Nem válaszolt
	21
	2,1
	Budapest
	161
	16,5
	Város
	347
	35,4
	Község
	348
	35,8
	Kisközségek
	102
	10,4
	Összesen
	979
	100,0
	Kérdés: Válassza ki az óvoda telephelyének települését az al
	A vizsgálatban résztvevő intézmények településtípus szerinti
	Sajátos nevelési igényű gyerekek aránya az intézményekben
	A 979 óvodát alapul véve 70 óvodából nem érkezett válasz err
	6. táblázat
	Sajátos nevelési igényű gyerekek megoszlása az intézményen b
	Kérdés: Hány százalék az Önök óvodájában a sajátos nevelési 
	18. ábra
	Sajátos nevelési igényű gyerekek megoszlása az intézményen b
	Kérdés: Hány százalék az Önök óvodájában a sajátos nevelési 
	Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya
	A válaszoló intézmények közül 117 óvodában nincs hátrányos h
	A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre vonatkozó kérdés
	19. ábra
	A hátrányos helyzetű gyerekek megoszlása (fő/%)
	Kérdés: Hány százalék az Önök óvodájában a hátrányos helyzet
	20. ábra
	A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek megoszlása (fő/%)
	Kérdés: Hány százalék az Önök óvodájában a halmozottan hátrá
	Migráns gyerekek
	107 intézmény nem válaszolt a migráns gyerekekkel kapcsolato
	7. táblázat
	Migráns (nem magyar állampolgár) gyerekek megoszlása az inté
	Kérdés: Az Önök óvodájában körülbelül hány százalék a migrán
	gyerekek aránya?
	21. ábra
	A helyi nevelési program elkészítésének módja
	Kérdés: Hogyan készítették el óvodájuk helyi nevelési progra
	24 intézmény nem válaszolt erre a kérdésre. A válaszoló inté
	Az átdolgozás oka
	Az óvodák nevelési munkáját szabályozó dokumentum kiadása ót
	Az átdolgozás feltüntetett lehetséges okai közül a nevelőtes
	Amennyiben elfogadjuk azt a csoportosítást, hogy a feltüntet
	Ezzel szemben az okok két eleme a fenntartó kezdeményezése, 
	Megállapítjuk, hogy a belső igény több mint 3-szor nagyobb g
	22. ábra
	A helyi nevelési program átdolgozásának okai (%)
	Kérdés: Mi volt az átdolgozás oka? Több okot is megjelölhet!
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