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”A  GYERMEK MINDEN ÉRZELMI HATÁSRA 

RENDKÍVŰL FOGÉKONY; HARMÓNIÁT KÍVÁN.

AZT, HOGY MINDEN FELNŐTT ÉNJÉNEK A LEGJOBB 

RÉSZÉT FORDÍTSA FELÉ” 

(Szabó Magda) 

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 

GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN



AZ ESÉLYTEREMTÉS ÉS A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ 

JOGSZABÁLYI HÁTTERE

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

• 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról

• 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról

• 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjáról



ESÉLYTEREMTÉS, HÁTRÁNYCSÖKKENTÉS AZ 

ÓVODÁBAN

Esélyegyenlőség, hátránycsökkentés szereplői az óvodában:
• Hátrányos helyzetű gyermekek

• Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

• SNI

• BTM

• TEHETSÉG

„Akármiben különbözünk is,

a közös bennünk, 

hogy szeretni vágyunk,

És azt is szeretnénk,

Hogy szeressenek”
/Hazat Inaiat Khan/



AZ ESÉLYTEREMTÉS, 

HÁTRÁNYCSÖKKENTÉS AZ ÓVODÁBAN

Feladat:

A hátránykompenzálás, esélyteremtés során felmerülő igények, elvárások 

azonosítása a szülő, gyermek, pedagógus, fenntartó, szakszolgálatok 

szemszögéből 

„Akármiben különbözünk is,

a közös bennünk, 

hogy szeretni vágyunk,

És azt is szeretnénk,

Hogy szeressenek”
/Hazat Inaiat Khan/



AZ ÓVODA FELADATAI A HÁTRÁNYCSÖKKENTÉS, 

ESÉLYTEREMTÉS TERÉN

• a 3-7 éves hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek integrált óvodáztatása

• a rendszeres óvodába járás fenntartása – hiányzásra csak 

indokolt esetben kerüljön sor

• érzelmi biztonság megteremtése gyermekbarát óvodai 

környezetben

• egyéni képességekhez, tulajdonságokhoz igazodó, élményt adó 

tevékenységekben megvalósuló tanulás

• a hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű gyermekek 

szüleinek közös tevékenységek szervezése – egymás felé 

fordulásának segítése



AZ ESÉLYTEREMTÉS, 

HÁTRÁNYCSÖKKENTÉS FELTÉTELEI

Az óvodapedagógus szerepe az esélyteremtés és hátránycsökkentés 

támogatásában

Az óvodapedagógus személyiségjegyei: pozitív attitűd, empátia, befogadás, kulturált

kommunikáció, egyenlő bánásmód, modell értékű viselkedés

Az óvodapedagógus tevékenységei, feladatai: 

• A játék – érzelem – erkölcs metodikai kapcsolatának érvényesítése;

• Érzelmi biztonság kialakítása – befogadó szemléletű társas kapcsolatok formálása;

• Kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés a családokkal;

• A gyermek egyéni különbségének, másságának tiszteletben tartása; 

• A szereteten és elfogadáson alapuló magatartás;

• Egészséges életmódra nevelés – mentálhigiénés nevelés;

• A természethez való pozitív viszony kialakítása – környezettudatos magatartás;

• Hagyományaink megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása, ápolása;

• Alap- és részképességek fejlesztése – iskolai környezetbe történő beilleszkedés 

segítése;

• Munkajellegű tevékenységek játékos elemeinek hangsúlyozása.



ALAPELV AZ ESÉLYTEREMTÉSBEN

„Gyermekekkel foglalkozni:

ez minden bizonnyal a leghálásabb munka,

mi e földön osztályrészünkül juthat

és saját tökéletesbülésünket is ez 

mozdíthatja

leginkább előre”

/Brunszvik Teréz/

Az életkori sajátosságok és eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével olyan 

befogadó pedagógiai környezet kialakítása, ahol az eltérő kultúrából, 

eltérő szokásokkal, eltérő fejlődési ütemmel érkező gyermekek elfogadása 

természetessé válik. 



FELZÁRKÓZTATÁS

AZ ESÉLYTEREMTÉS FOLYAMATÁBAN

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű  gyermekek 

felzárkóztatásának területei:

• Gondozottság

• Szocializáltság

• Szociális kapcsolatok

• Érzelmi-akarati élet

• Anyanyelvi képesség

• Megismerő funkciók



GYERMEKVÉDELEM

A GYERMEKVÉDELEM

szükséges  tudatos  összehangolt   komplex 

NEVELŐMUNKA  



AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE

ÓVODA

Szakmai 

kapcsolatok

Gyermekjóléti

központ

Egyházak

Nemzetiségi 

önkormányzat

Civil 

szervezetek

E.Ü.

Gyerekorvos 

védőnői 

hálózat

Ált. Iskola

Ped. Szakszolg.

Oktatási 

Hivatal

Fenntartó
Család



ÓVODAKÉP

AZ ESÉLYTEREMTÉS FOLYAMATÁBAN



ESÉLYTEREMTÉS A BEFOGADÓ SZEMLÉLET TÜKRÉBEN

• Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör

• Inkluzív pedagógia

• Egyenlő bánásmód

• Aktív, cselekvő tanulás



SOKOLDALÚ HARMONIKUS

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

• Pozitív visszajelzésekre épülő szeretetteljes aktív érzelmi légkör

• Differenciált fejlesztés

• Egyéni fejlődés nyomon követése



EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA

• Szocializáció

• Közösségi nevelés

• Érzékeny pedagógiai szemlélet, és 

módszerek alkalmazása



TEHETSÉGFEJLESZTÉS

• Egyéni képességek, igények, 

motiváció figyelembe vétele

• Személyiség és ízlésformálás



SEGÍTŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS A CSALÁDI HÁZZAL

Az óvoda és család együttműködésének erősítése – szülői közösségek alakítása



TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS

• Közvetlen élmény- és tapasztalatszerzés

• Kreativitás erősítése

• Sikeres iskolakezdés támogatása



A TÁRSAS KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE, 

AZ EGYÜTTESEN SZERZETT KÖZÖS ÉLMÉNYEK

Közös élményeken alapuló tevékenységek,

erkölcsi tulajdonságok, akarat, szokás és

normarendszer megalapozása.



SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

• Belső tudásmegosztás

• Hálózati tanulás

• Szakmai eredmények elemzése

• Tapasztalatcsere, műhelymunkák



ESÉLYNÖVELÉS AZ ÓVODÁBAN

 befogadó szemlélet, attitűd,

 a gyermekbarát, biztonságot és szeretetet nyújtó környezet,

 a befogadást támogató tanulásszervezési eljárások és módszerek alkalmazása 

a nevelés folyamatában,

 az egyéni bánásmód mindenkire kiterjedő alkalmazása,

 az aktuális fejlettséget, hozott értékeket is figyelembe vevő optimális fejlesztés,

 interakcióra és kommunikációra ösztönző környezet,

 az óvoda és család bizalmon alapuló együttműködése.

Az óvoda hátránycsökkentő, esélynövelő szerepe 

megvalósításának alapvető feltétele:



AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 

GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

„Meg kell tanulnunk a gyermek szemével látni és fülével hallani,

meg kell tanulnunk a gyermek élményvilágának a szintjén beszélni.

Meg kell tanulnunk mindenekelőtt azt, hogy ráálljunk a gyermek érzelmi 

hullámhosszára, megéljük emocionális történéseit,

elfogadjuk vágyait, tiszteljük fantáziáját s mindezzel elősegítsük a szabad 

kommunikációt, a nyitott személyiség kibontakozását.

Ennek feltétele pedig nem kevesebb, mint a gyermekbe vetett bizalom, az 

iránta érzett felelősség, amelyből nyílt és derűs légkörben,

ésszerű szabályok között, a gyermek felelőssége is kicsírázik.”

/Mérei Ferenc/



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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