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ÖSSZEFOGLALÁS 

Háttér 
 
Minden uniós tagállam, kivétel nélkül, kínál valamiféle koragyermekkori nevelést és 
gondozást az iskolaköteles kornál fiatalabb gyermekek részére. Ezek az intézkedések 
hagyományosan azért kerültek bevezetésre, hogy a nőket a munkaerőpiacra való 
visszatérésre ösztönözzék. Az uniós tagállamoknak egyre inkább gondot okoz nemcsak az 
összes gyermek számára elegendő kapacitás biztosítása, hanem a koragyermekkori 
nevelést és gondozást nyújtó szolgáltatók minősége is. A koragyermekkori nevelést és 
gondozást egyre fontosabbnak tekintik a gyermek későbbi tanulmányi fejlődése 
szempontjából. Röviden: a gyermek kötelező oktatásba való bekapcsolódása előtti élet 
minősége hatással van arra, hogy milyen tanuló lesz belőle. Az uniós tagállamokbeli 
oktatás minősége alapvetően fontos az Unió gazdasági versenyképessége szempontjából, 
az iskoláknak pedig olyan gyerekekkel kell foglalkozniuk, amilyenek hozzájuk érkeznek. Az 
Európai Bizottság úgy véli továbbá, hogy a koragyermekkori nevelés és gondozás 
meghatározó alapja a sikeres, egész életen át tartó tanulásnak, társadalmi 
beilleszkedésnek, személyiségfejlődésnek és a későbbi foglalkoztathatóságnak.1 Ezen 
tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtson a színvonalas koragyermekkori nevelés és 
gondozás helyzetéről Unió-szerte, a jelenleg európai szinten alkalmazott nyitott 
koordinációs módszer (OMC) fényében, valamint meghatározza azokat az új politikai 
lépéseket a tagállamokban, melyek a minőségi koragyermekkori nevelés és gondozás 
biztosításának javítása érdekében tett példaértékű intézkedésnek tekinthetők. 
 
E tanulmány elemzési keretét az Európai Bizottság és a Parlament által meghatározott 
prioritások képezik. E prioritások a minőség nemzetközi kutatási szakirodalomban 
meghatározott összetevőire épülnek, és a következő részekre oszthatók: (1) 
hozzáférés/részvétel, (2) politikai, jogi és pénzügyi struktúrák, (3) személyi állomány, (4) 
tanterv és (5) a szülők bevonása. A tanulmány a minőség ezen összetevőin belüli aktuális 
témákat és fejleményeket írja le. Végezetül néhány iránymutatást javasol, melyeket 
érdemes lenne figyelembe venni a – jelenleg az uniós szintű politikák kidolgozásának 
középpontjában álló – sikeres OMC érdekében. 
 

Részvétel 

Európai szinten közös célkitűzések kerültek rögzítésre a kisgyermekek koragyermekkori 
nevelésben és gondozásban való részvételi arányára vonatkozóan. A négyéves és a 
tagállami iskolaköteles kor közötti gyermekek esetében a tagállamok igyekeznek elérni, 
hogy a teljes korcsoport legalább 95%-a részt vegyen a koragyermekkori nevelésben és 
gondozásban. Az ennél kisebb (3 évesnél fiatalabb) gyermekek esetében a 33%-os 
részvételi arányt kellene elérni. E célkitűzések vizsgálatakor a „hozzáférés” és a „részvétel” 
fogalmát meg kell különböztetni: ha a szakpolitika lehetővé is teszi az egyetemes 
hozzáférést a napközi férőhelyek számának növelésével, az egyetemes részvétel valójában 
a koragyermekkori nevelés és gondozás iránti tényleges igénytől függ. A napközi férőhelyek 
számának „puszta” növelése nem feltétlenül növeli a gyermekek részvételi arányát minden 
tagállamban. 
 
Jelenleg gyakorlatilag minden tagállam annak érdekében fejleszti szakpolitikáját, hogy 
teljesítse az Európa 2020 stratégiában szereplő, a négyéves és ennél idősebb 
gyermekek 95%-os részvételi arányra vonatkozó célkitűzést. Megfigyelhető a 

                                                 
1  Az Európai Bizottság közleménye: Koragyermekkori nevelés és gondozás: hogy minden gyermek szilárdan 

megalapozhassa jövőjét (COM(2011)0066). 
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részvételi arány növekedő, 95%-hoz közelítő tendenciája. A fiatalabb gyermekek 
körében is pozitív tendencia mutatkozik. A tanulmány külön bemutatja, hogy Németország 
legnépesebb tartománya, Észak-Rajna–Vesztfália (ÉRV) milyen erőfeszítéseket tesz a 
kapacitás növelésére a koragyermekkori nevelés és gondozás terén.  
 
Azonban a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság valószínűleg jelentősen csökkenteni fogja 
a részvétel arányát az elkövetkező években. Különösen a válság hatásainak fényében 
nagyon fontos, hogy a tagállamok ne csupán a kisgyermekek részvételének növelésére 
összpontosítsanak, hanem a részvétel szélesítésére is. A legnehezebben elérhető csoportok 
gyakran a hátrányos helyzetű vagy hátrányos helyzetű régiókból származó gyermekek. 
Ezeknek a gyermekeknek kiegészítő támogatásra van szükségük a színvonalas 
koragyermekkori neveléssel és gondozással nyújtott korai beavatkozás révén, a későbbi 
fejlődési problémák megelőzése érdekében. Bevált gyakorlatként a tanulmány Finnországra 
hivatkozik, ahol jelenleg folyik az iskola előtti program által el nem ért lakosság 
feltérképezése. A részvétel kiszélesítése azt is jelenti, hogy a tagállamok több figyelmet 
fordítanak a regionális különbségekre a koragyermekkori nevelésben és gondozásban való 
részvétel terén. Az uniós országok vidéki részein élő gyermekeknek is biztosítani kell az 
egyenlő esélyt. 
  
Politikai, jogi és pénzügyi rendszerek 
A tagállamok egyre inkább azon munkálkodnak, hogy egyesítsék az összes korcsoport 
koragyermekkori nevelését és gondozását biztosító irányítási struktúrákat. Ez pozitív 
fejlemény annak a nemzetközi konszenzusnak a fényében, mely szerint a koragyermekkori 
nevelést és gondozást biztosító integrált rendszerek jobb eredményre vezetnek, mint a 
különálló rendszerek. A gyermek fejlődésének a szakpolitikán belüli és a szolgáltatók által 
alkalmazott holisztikus megközelítése jobb oktatási eredményekhez vezet. Ezért ajánlatos, 
hogy a legfiatalabb gyermekek ügyével foglalkozó politikai döntéshozók szorosan 
együttműködjenek az idősebb gyermekekre irányuló szakpolitikákat kidolgozó kollégáikkal. 
 
A rendszereket gyakran az irányítás szintjének megfelelően választják el, a helyi hatóságok 
önállósága változó. A koragyermekkori nevelést és gondozást biztosító központokra 
vonatkozó nemzeti vagy helyi minőségi követelmények általában alacsonyabb minőségi 
szintet írnak elő. A koragyermekkori nevelést és gondozást biztosító intézmények nem 
kapnak ösztönzőket a minőség javítására. Különösen szűkös költségvetés mellett a 
szolgáltatók valószínűleg a minőség javítása helyett a minimális követelményeket teljesítik 
csak. Érdekes minőségi keretrendszert vezettek be Írországban (Síoltában), melynek célja, 
hogy a személyzetet folyamatosan ösztönözzék, hogy munkájára reflektálva javítsa a 
koragyermekkori nevelés és gondozás minőségének szintjét. Azonban e kezdeményezés 
esetében is alapvető követelmény a megfelelő finanszírozás az előnyös hatás eléréséhez.  
 
Ha a koragyermekkori nevelésre és gondozásra irányuló szakpolitika feladata meg si oszlik 
a kormányzás különböző szintjei között, a nemzeti szinten gyakran megjelenik valamiféle 
hatáskör az e területet érintő kiadásokra vonatkozó döntés formájában. A koragyermekkori 
nevelésre és gondozásra fordított, GDP- arányos kiadások vizsgálata nagy különbségeket 
mutat a tagállamok között. Ha a koragyermekkori nevelésre és gondozásra fordított pénz 
nem is növeli automatikusan a minőséget, egyértelmű pozitív összefüggés mutatható ki a 
koragyermekkori nevelésre és gondozásra jelentősen többet fordító államok és az oktatási 
eredményeket mérő nemzetközi vizsgálatok (például a PISA-felmérés) eredményei között. 
A jelenlegi globális gazdasági és pénzügyi válság ezért hatalmas kihívást jelent, figyelembe 
véve a költségvetésekre gyakorolt hatását. Azonban az erős pénzügyi elkötelezettség 
alapvetően fontos a minőség javításához, valamennyi összetevő tekintetében. 
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Személyi állomány 

A hozzértő személyzet meghatározó tényező a színvonalas koragyermekkori nevelésben és 
gondozásban. Az Unióban azonban a gyakorlatban nincsenek közös előírások a személyzet 
színvonalára vonatkozó szakpolitikák terén. Az Unión belül igen különböző követelmények 
léteznek a koragyermekkori nevelést és gondozást nyújtó személyzet legalacsonyabb 
képesítése tekintetében, a semmiféle követelménytől az egyetemi diplomáig. Általános 
vélemény, hogy felsőoktatási végzettségre a koragyermekkori nevelést és gondozást nyújtó 
teljes személyzet esetében nincs is szükség, mivel a kisegítő tevékenységet a szakmai 
képesítéssel rendelkező munkaerő is elvégezheti. A koragyermekkori nevelést és gondozást 
végzők legalacsonyabb képesítését illetően azonban szükség van néhány iránymutatásra az 
alapvető minőségi szint biztosításához.  
 
A legtöbb tagállam arra törekszik, hogy a koragyermekkori nevelést és gondozást 
hivatásszerűvé tegye. Jelentős eltérések vannak a tagállamok között e célok tervezettségi 
szintje és támogatottsága tekintetében. Mindez különösen érvényes a nem hivatalos, 
családi napközi ellátásra, az ezt végzők saját otthonukban gondozzák a gyermekeket, így a 
legtöbb előírás nem érvényes rájuk. Azonban a folyamatos szakmai fejlődés a 
koragyermekkori nevelést és gondozást végző „rendes” munkaerő esetében is fontos. A 
szakmaiság növelésére irányuló erőfeszítések terén bevált gyakorlatok közül a tanulmány 
az észak-rajna–vesztfáliai családi központok szerepét emeli ki, amelyekben a családi 
napközik számára fórumot biztosítanak a tapasztalatcserére és kiegészítő képzést is 
nyújtanak.  
 
A munkakörülmények, például a környezet, a fizetés és a juttatások szintén alapvetően 
fontosak a személyzet színvonalával kapcsolatos rendszerek szempontjából. Vonzerőt 
jelenthetnek a magasabb képesítésű munkaerő számára, ami befolyásolja aminőséget. E 
tágabb értelemben vett munkakörülmények befolyásolják a munkahelyi elégedettséget, 
mely szintén hatással van a koragyermekkori nevelés és gondozás minőségére. A 
tanulmány nagy különbségeket tárt fel a fizetésekre fordított kiadások terén, és kisebb 
különbségeket a személyzet és a gyermekek számának arányában.  
 

Tanterv 

A kutatók és politikai döntéshozók általában egyetértenek abban, hogy a kisgyermekek 
számára nem csupán az alapfokú oktatás megkezdéséhez szükséges kognitív készségek 
fejlesztése a fontos, hanem a nem kognitív elemeké is. Mindkét elemet egyformán 
fontosnak tartják az egész életen át tartó tanulás megalapozásához. Jóllehet ezt az 
egyensúly általában megtartják, az Unión belül nagyon különbözik, hogy a nemzeti tantervi 
iránymutatásokat mennyire részletesen dolgozzák ki. A közelmúltban néhány tagállamban 
iskola előtti programokat vezettek be az iskolaköteles korhoz közelítő gyermekek számára 
az alapfokú oktatásba való belépés előkészítésére. A koragyermekkori nevelési és 
gondozási programok egyre inkább összpontosítanak az oktatással kapcsolatos 
szempontokra, például a számolásra és az írás-olvasásra. Ilyen újonnan bevezetett 
program példájaként a tanulmány Romániát vizsgálja, ahol 2012-ben iskola előtti évet 
vezettek be.  
 
Minden tagállamban politikai kezdeményezéseket dolgoznak ki a veszélyeztetett gyermekek 
elérése és a létező tanórai tevékenységekbe való bevonása érdekében. Azonban az efféle 
bevonási tevékenységek céljai és következésképpen eredményei gyakran igen különbözőek 
az egyes szolgáltatók és a különböző régiók szerint. Több bizonyítékra van szükség a 
jövőbeli hasonló próbálkozások sikerét értékelő, érzékeny és körültekintő politikai döntések 
meghozatalához. A tanulmány megállapítja, hogy a koragyermekkori nevelést és gondozást 
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végző, magasan képzett szakembereknek alapvető szerepük van a veszélyeztetett 
gyermekek sikeres bevonásában. 
 

A szülők bevonása 
A szülők bevonása feltétlenül szükséges a színvonalas koragyermekkori neveléshez és 
gondozáshoz. Ők a leginkább érdekelteltek a gyermek fejlődésében. Noha mindig fontos, a 
szülők bevonása döntő fontosságú a kisebbségek vagy a hátrányos helyzetű gyermekek 
esetében. Segítségével csökkenthetők az otthoni és az iskolai környezet közötti 
különbségek, így növelhetők a gyermekek tanulmányi eredményei és csökkenthető a 
későbbi, iskolai lemorzsolódás. Ha a szülők bevonása néha kap is figyelmet a törvényekben 
és a szabályozásban, általában az egyedi szolgáltatókra marad Unió-szerte. 
 
A tanulmány különbséget tesz a szülők gyermekre összpontosító, illetve központra 
összpontosító bevonására. A szülők gyermekre összpontosító bevonása a gyermek 
fejlődéséhez járul hozzá, míg a központra összpontosító bevonás arra ad lehetőséget, hogy 
a szülők a koragyermekkori nevelést és gondozást nyújtó szolgáltatókkal megvitassák a 
tevékenységeket. Ha a szülők bevonásának mértéke nagyban függ a kulturális 
kontextustól, több gyermekközpontú bevált gyakorlatot azonosítottak Finnországban, 
Írországban és Hollandiában, ahol konkrét bevonási stratégiákat dolgoztak ki a hátrányos 
helyzetű gyermekek szüleinek bevonására. A kormányzat által rögzített, meglévő minőségi 
előírásokkal ötvözve a szülők központra összpontosító bevonása szintén hatékony eszköz 
lehet a minőség biztosításához. Ha a kritikus szülők tudatos fogyasztóként lépnek fel, 
lehetőségük van a koragyermekkori nevelést és gondozást nyújtók minőségét befolyásolni. 
A jól képzett, koragyermekkori nevelést és gondozást nyújtó szakemberek fontos szerepük 
van a szülőkkel való hatékony párbeszédben, a gyermekre összpontosító és a központra 
összpontosító bevonás esetében egyaránt.  
 

A színvonalas koragyermekkori nevelés és gondozás kihívásai 
A színvonalas koragyermekkori nevelésre és gondozásra vonatkozó ajánlások és az előtte 
álló kihívások némelyike túlmutat ezeken a minőségi elemeken, és a tagállami, illetve 
európai szintű politikai döntéshozók számára bír jelentőséggel. A tanulmány leírja a 
koragyermekkori nevelés és gondozás minőségének fejlesztése terén az Unió előtt álló 
átfogó kihívásokat, és ajánlásokat javasol a tekintetben, hogy hogyan lehet rájuk 
válaszolni. Először is, az új fejlesztéseket és politikai kezdeményezéseket támogató 
empirikus bizonyítékok hiánya problémát jelent a politikai döntéshozóknak. A politikai 
döntéseket jelenleg nem támogatják olyan empirikus bizonyítékok, melyek igazolnák, hogy 
az előbbiek olyan pozitív eredményekhez fognak vezetni, mint a korai iskolai lemorzsolódás 
arányának csökkenése vagy jobb tanulmányi eredmények a nemzetközi összehasonlító 
értékelések, például a PISA-felmérés esetében. Az OECD minden koragyermekkori 
neveléssel és gondozással foglalkozó tanulmányában következetesen kiemelte a 
bizonyítékokkal alátámasztott politikai döntéshozatal szükségességét, e prioritást 
a tanulmány szintén említi, az Unióra és az egyes tagállamokra vonatkozóan egyaránt.  
  
Másodszor, nemzeti (vagy helyi) kormányok állandó problémája, hogy miként biztosítsák 
minőséget a koragyermekkori nevelés és gondozás minőségének egyes összetevői 
esetében. A minimális követelmények általában nem ösztönzik a koragyermekkori nevelést 
és gondozást nyújtókat a minőség javítására. A legtöbb tagállam mégis ilyen minimális 
követelményeket ír csupán elő, melyek betartását vizsgálatokkal ellenőrzi. A minőség 
javítása szempontjából a legnagyobb kihívás ezért az olyan hatékony értékelő 
rendszerek kialakítása, melyek egyértelműen arra ösztönzik a szolgáltatókat, hogy 
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ne csupán a szükséges minimumot tegyék meg, hanem igyekezzenek kiemelkedően 
teljesíteni a színvonalas koragyermekkori nevelés és gondozás nyújtása terén. 
 
Harmadszor, alapvetően fontos, hogy a politikai döntéshozók következetes irányvonalat 
kövessenek a szakpolitika terén, melyet nemcsak a szükséges finanszírozással kell 
támogatni, hanem az illetékes hatóságoknak is támogatniuk kell. Minden tagállam 
rendelkezik számos szakpolitikai tanulmánnyal és javaslattal a részvétel növelését, a 
szolgáltatások integrálását, a személyzet képzettségének növelését, a tanmenet 
kiegyensúlyozottabbá tételét és a szülők bevonását illetően. E tervek mellett azonban az is 
szükséges, hogy minden fontos érdekelt felet bevonjanak, és a javasolt szakpolitikát 
ténylegesen végrehajtsák.  
 
Végezetül, a gazdasági és pénzügyi válság jelentős hatást gyakorol a koragyermekkori 
nevelésre és gondozásra irányuló politikákra Unió-szerte. A tanulmány különböző példákkal 
mutatja be, hogy a részvétel, személyi állomány, tanterv vagy a szülők bevonása 
tekintetében kidolgozott és bevezetett ambiciózus minőségi célkitűzéseket vagy nemzeti 
minőségi keretrendszereket hogyan tették félre az költségvetési elvonások első körében. 
Ha a törekvés általában meg is marad, a tagállami kormányok egyszerűen nem különítenek 
el elegendő finanszírozást a törekvések végrehajtására. Ugyanakkor az állampolgárok a 
munkanélküliség növekedése miatt csak kisebb mértékben képesek hozzájárulni a napközi 
ellátáshoz. A munkanélküli szülőknek sem közvetlen szükségük, sem anyagi lehetőségük 
nincs arra, hogy gyermekeiket napközi gondozásba adják. Így e gyermekek esetében 
fennáll a veszély, hogy lemaradnak, és nem kapják meg a fejlődésükhöz kifejezetten 
szükséges alapokat. Ezekben az időkben fontos, hogy a tagállamok kormányai ne csupán 
fenntartsák a koragyermekkori nevelésre és gondozásra fordított kiadásokat a 
koragyermekkori nevelés és gondozás minőségének minden összetevő tekintetében való 
biztosítása érdekében. Ennél is fontosabb, hogy kezdeményezések szülessenek 
biztosítandó, hogy a koragyermekkori nevelésre és gondozásra leginkább 
rászorulókat elérjék a koragyermekkori nevelésre és gondozásra irányuló 
kezdeményezések, annak érdekében, hogy minden gyermek egyenlő esélyt kapjon. A 
koragyermekkori nevelést és gondozást az átfogó oktatási menetrend részévé kell tenni. A 
színvonalas koragyermekkori nevelés és gondozás szilárd alapokat biztosít a későbbi 
tanulmányokhoz, és fontos eszköze a különböző körülmények között élő gyermekek 
közötti, jelenlegi és jövőbeli szociális különbségek csökkentésének.  
 
Ajánlások 
Uniós szintű ajánlások: az OMC folyamat támogatása  
A tanulmány megállapítja, hogy milyen fejlesztések történtek európai szinten és az egyes 
tagállamok szintjén. A koragyermekkori nevelésre és gondozásra irányuló, európai szintű 
minőségi keretrendszer kidolgozása egyelőre kezdeti szakaszban jár, teljes értékelése tehát 
túl korai lenne. A koragyermekkori nevelésre és gondozásra irányuló minőségi 
keretrendszer meghatározását a Bizottság mostanában kezdeményezte a munkáját 2012-
ben megkezdő tematikus munkacsoporton keresztül, a jelenleg alkalmazott nyitott 
koordinációs módszer (OMC) részeként.  
Mivel a folyamat értékelése túl korai lenne, a tanulmány kiemel néhány, az Európai 
Parlamentnek, az Európai Bizottságnak és az egyes tagállamoknak szóló ajánlást, melyek 
támogathatják a koragyermekkori nevelésre és gondozásra irányuló, európai szintű 
minőségi keretrendszer kidolgozását.  
 Ösztönözni kell az előkészítő politikai szerepvállalást annak biztosítása 

érdekében, hogy ez a szakpolitika elegendő figyelmet kapjon most és a jövőben is. Ha a 
színvonalas koragyermekkori nevelés és gondozás nem foglalkoztatja az 



A koragyermekkori nevelés és gondozás minősége 
____________________________________________________________________________________________ 

 9 

állampolgárokat vagy a tagállami érintett feleket, az OMC folyamata valószínűleg nem 
jár sikerrel. a koragyermekkori nevelésre és gondozásra irányuló minőségi 
keretrendszer kidolgozása többet jelent egyfajta technikai ellenőrzés kidolgozásánál. A 
folyamatnak politikai összetevője is van, sikeréhez szükség van megfelelő politikai 
részvételre.  

 Másodszor, a tagállamok figyelmét fel kell hívni a koragyermekkori nevelés és 
gondozás minősége fejlesztésének fontosságára. Ha a tagállamok nem ismerik fel a 
közös célokért végzett közös munkában rejlő a hozzáadott értéket, az OMC valószínűleg 
nem jár sikerrel. A koragyermekkori nevelésre és gondozásra irányuló minőségi 
keretrendszer teljes támogatottságának biztosítása érdekében a tagállamoknak 
együttesen, közös célokból kell kiindulniuk.   

 Harmadszor, fontos, hogy intézményi keret támogassa az OMC folyamatát, ahogyan a 
Bizottság is tette a tematikus munkacsoport és az érdekeltekből álló munkacsoport 
létrehozásával.  

 Az OMC folyamatának sikeréhez fontos az is, hogy célkitűzések, referenciaértékek 
és mutatók álljanak rendelkezésre. A tematikus munkacsoport jelenleg foglalkozik 
kidolgozásukkal. A koragyermekkori nevelésre és gondozásra irányuló minőségi 
keretrendszer terén elért előrelépések összehasonlításában alapvető szerepük lesz. 
Egyértelmű és összehasonlítható célkitűzésekre, referenciaértékekre és mutatókra a 
tanulmányban azonosított, következő elemek mindegyikére vonatkozóan szükség van: 
(1) hozzáférés/részvétel, (2) politikai, jogi és pénzügyi struktúrák, (3) személyi 
állomány, (4) tanterv és (5) a szülők bevonása. Ilyen összehasonlítható adatokra van 
szükség ahhoz is, hogy a tagállamok részére a közös cél érdekében végzett munkára 
irányuló ösztönzőket hozzanak létre. Az ilyen bizonyítékokkal alátámasztott célkitűzések 
vagy referenciaértékek megállapításához új, az egész Unióra kiterjedő tanulmányokra 
van szükség, ezért ezeket támogatni kell.  

 Az európai politikai döntéshozóknak gondoskodniuk kell az érdekelt felek 
bevonásáról, és értelmes együttműködést kell folyatniuk velük. Ez alapvetően fontos 
az OMC folyamatának sikeréhez, mivel alulról felfelé irányuló folyamatról van szó. A 
koragyermekkori nevelés és gondozás minőségi keretrendszere nem maradhat csupán 
magas szintű politikai projekt, hanem egyértelműen meg kell jelennie a 
koragyermekkori nevelés és gondozás tényleges gyakorlatában. Ez különösen fontos a 
koragyermekkori nevelés és gondozás minőségi kerete szempontjából, mivel a 
koragyermekkori nevelésre és gondozásra irányuló politikát gyakran a kormányzás 
alacsonyabb szintjére és a kisebb szolgáltatókhoz helyezik.  

 Végezetül a tagállamok közötti ellentétes (politikai irányvonalbeli vagy ideológiai) 
álláspontok általában segítik az OMC folyamatának előrelépését, ezért az európai 
politikai döntéshozóknak nem kell ezeket elkerülniük. Ha ilyesmi előfordul, a világos 
menetrenddel rendelkező tagállamok megpróbálják meggyőzni a vonakodó 
tagállamokat, hogy a közös cél megvalósítása érdekében munkálkodjanak. Mivel a 
kezdeményezésnek a tagállamoktól kell indulnia, ez a feltétel igen lényeges az OMC 
folyamatának sikere szempontjából.  

 

 

A tagállamoknak szóló ajánlások: a koragyermekkori nevelés és gondozás 
színvonalának fejlesztése 
Az OMC folyamton belüli politikai koordináción felül a tagállamok felelősek elsősorban a 
minőség javításáért. A tanulmány kiemeli, hogy a színvonalas koragyermekkori nevelést és 
gondozást az átfogó oktatási menetrend részévé kell tenni, mivel a színvonalas 
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koragyermekkori nevelés és gondozás szilárd alapokat biztosít a későbbi tanulmányokhoz 
és az egész életen át tartó tanuláshoz. Így az egyenlő esélyekkel és polgársággal 
kapcsolatos átfogóbb politikák szerves részét képezi, és ennek megfelelően kell kezelni. A 
tanulmány leírja és elemzi a különböző intézményi keretekben bevált gyakorlatokat Unió-
szerte, megállapításaiból a politikai döntéshozók tájékozódhatnak a színvonalas 
koragyermekkori nevelést és gondozást érintő kérdésekről, melyek az következő 
kategóriákban kerültek meghatározásra: részvétel, személyi állomány, tanterv, a szülők 
bevonása. A bevált gyakorlatokból levont tanulságok összefoglalása a tagállami 
döntéshozók számára:  
 
 Bizonyítékokra alapozott politikai döntéshozatal: Elengedhetetlenül fontos, hogy a 

politikai döntéshozók az új politikai kezdeményezéseket szilárd empirikus alapokon 
indítsák. A szakpolitikai lépéseket gyakran mindenfajta indoklás vagy empirikus 
bizonyíték nélkül kezdeményezik és támogatják. Ezért több figyelmet kell fordítani 
arra, hogy koragyermekkori nevelés és gondozás terén mi működik 
tapasztalhatóan is, például az uniós összefüggésben végzett longitudinális 
kohorszvizsgálatok finanszírozása révén.  

 Részvétel: a részvétel növelése helyett jobban kell összpontosítani a részvétel 
szélesítésére. A tagállamoknak több figyelmet kell fordítaniuk a speciális csoportok 
koragyermekkori nevelésben és gondozásban való részvételére és a régiós 
különbségekre, ami hozzáféréssel kapcsolatos problémákat jelezhet. Prioritásként kell 
kezelni a koragyermekkori nevelésben és gondozásban való részvételt a nagyvárosokon 
kívül is, és az ország vidéki részein élő szülőknek és gyermekeiknek is biztosítani kell 
az egyenlő esélyt. 

 Integrált rendszerek: Ajánlatos, hogy a legfiatalabb gyermekek ügyével foglalkozó 
politikai döntéshozók szorosan együttműködjenek az idősebb gyermekekre irányuló 
szakpolitikákat kidolgozó kollégáikkal. A koragyermekkori nevelés és gondozás 
beillesztése az átfogó oktatási rendszerbe elősegíti, hogy a koragyermekkori nevelést és 
gondozást nyújtó helyi szolgáltatók is egységes módon szemléljék a gyermek 
fejlődését. 

 Személyi állomány: A tagállamoknak legalább a koragyermekkori nevelést és 
gondozást végzők legalacsonyabb képesítését illetően rendelkezniük kellene 
néhány iránymutatással az alapvető minőségi szint biztosításához. 

 Tanterv: Mivel az empirikus bizonyítékok alapján kiegyensúlyozott tantervre van 
szükség, lényeges biztosítani a kognitív és nem kognitív elemek közötti 
egyensúlyt az iskolaköteles kornál fiatalabb gyermekek esetében, még akkor is, ha az 
oktatással kapcsolatos célok – például a számolás és az írás-olvasás – állnak inkább a 
tanterv középpontjában.  

 A szülők bevonása: Jóllehet kevés a szülők koragyermekkori nevelésbe és 
gondozásba való bevonására vonatkozó szabályozás, a tanulmány hangsúlyozza ennek 
fontosságát. Ajánlatos, hogy a tagállamok jobban támogassák a koragyermekkori 
nevelést és gondozást nyújtókat abban, hogy szorgalmazzák a szülők értelmes 
bevonását amellett, hogy tiszteletben tartják a különböző régiók vagy különböző 
csoportok közti kulturális különbségeket. 

 A koragyermekkori nevelésre és gondozásra fordított kiadások szintje: A 
jelenlegi globális gazdasági és pénzügyi válság hatalmas kihívást jelent, figyelembe 
véve a költségvetésekre gyakorolt hatását. Azonban az erős pénzügyi 
elkötelezettség alapvetően fontos a minőség javításához, a korábban említett 
valamennyi összetevő tekintetében. A pénzügyi elkötelezettség biztosítása érdekében 
ajánlatos, hogy a tagállamok működjenek együtt annak érdekében, hogy a 
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koragyermekkori nevelésre és gondozásra fordított nemzeti kiadások 
összehasonlíthatóbbá váljanak a tagállamok között, és így össze lehessen 
hasonlítani a teljesítményeket Unió-szerte. 

 


