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HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK 

FEJLESZTÉSE

Témák áttekintése

Hátránycsökkentés  

Visszatekintő gondolatok

Feltétel: Az alapvető hátránycsökkentő pedagógiai 

folyamatok ismerete

• Integráció, inkluzív pedagógiai szemlélet

• Befogadó pedagógiai attitűd alkalmazása a gyakorlatban –

Játék

• Prevenció, komplexitás – a tevékenységek területén

• Tehetségazonosítás– tehetség felismerése



ELŐZMÉNYEK 

KUTATÁSOK, SZERZETT TAPASZTALATOK

Területi 

egyenlőtlenségek

• társadalmi-gazdasági 

hátrányok

• társadalmi 

kirekesztődés 

• fejlődésbeli 

lemaradások 

Megelőzés kulcsa



HÁTRÁNYCSÖKKENTÉS            

JÓ GYAKORLAT/TEVÉKENYSÉG/FOGLALKOZÁS 

Kifejlesztésre került 

az óvoda hátránycsökkentő 

szerepére fókuszáló 

8 db 30 órás 

pedagógus továbbképzés

játék

egyéni

bánás-

mód

mozgás

különleges 

bánásmód
környe-

zettuda-

tosság

tehetség-

felismerés

egészség

-

fejlesztés

művészeti

nevelés



FÓKUSZBAN A HÁTRÁNYCSÖKKENTÉS 

• mintaadás,
• a megismerés módjai

• pozitív attitűd, 

• fejleszthetőség, 

• az individuumok érvényesülése 

• egyéni bánásmód 
• differenciálás, 

• nyomon követés 

• után-követés

• nyitott óvodakép 

• előítélet kezelése, 
• empátia, 

• segítőkészség fejlesztése 

Általános jellemzők a 

dokumentumokban



INTEGRÁCIÓ, INKLUZÍV PEDAGÓGIAI 

SZEMLÉLET 

Az alapvető hátránycsökkentő pedagógiai folyamatok ismerete

társadalmi beilleszkedés                                                                     modellértékű viselkedés

pedagógus követhető feladatvállalása                                                 másság elfogadása

differenciált tevékenykedtetés,                                                             egyéni bánásmód

szakmai tapasztalatszerzés,                                                                 önképzés

szakmai fejlesztő tevékenység                                                              családi háttér ismerete

Elvárások

A mindennapi gyakorlatban 

érvényesül

• érzelmi biztonság megteremtése, 

• egyéni problémák kezelése

• partnerkapcsolatok fenntartása 



AZ ELŐZŐ IDŐSZAK SZAKMAI HOZADÉKA

Előző időszak 

pedagógiai 

tevékenysége, 

szakmai sikerei, 

pályázatokban való 

részvétel pozitív 

hatásai megjelennek. 

• elkötelezettség

• szakmai sikerek

• IPR

• partnerkapcsolat



BEFOGADÓ PEDAGÓGIAI ATTITŰD ALKALMAZÁSA A 

GYAKORLATBAN – JÁTÉK

Esélyteremtést és a hátránykompenzációt 

támogató tevékenységek 

Fejlesztés alapja: Játék

Célja:

• differenciált pedagógiai módszerek 

• esélynövelés biztosítása, 

• a hátránycsökkentés;

• gyermeki játék megértése, 

• a játékszükségletek

• önfejlődés élményekkel, ismeretekkel, a gyermeki 

tervek megvalósításának segítése

Nyugati 

városrészi 

Óvoda Radnóti 

Tagóvoda

Játék

04.11.



BEFOGADÓ PEDAGÓGIAI ATTITŰD ALKALMAZÁSA A 

GYAKORLATBAN - JÁTÉK

Pedagógiai folyamatokban hozzáadott értékek:

• szabad játék szerepe 

• a gyermek képességeinek fel és elismerése

• pedagógiai környezet kialakításának fontossága

• az óvodapedagógus kulcsszerepe

• játéktámogató elvek

„A gyermekek környezettudatos, 

környezetvédő

magatartásának alapozása, 

fejlesztése, 

a lokálpatriotizmus alapjainak 

lerakása…”

Nyugati 

városrészi 

Óvoda Radnóti 

Tagóvoda

Játék

04.11.



TEVÉKENYSÉG – TÉMA, CÉL, FELADAT

Szabad  játékra alapozott 

célmeghatározás:

• Gyermeki személyiség fejlesztése

• Kompetencia érzés, 

• Aktivitás, motiváltság,

• Csoportkohézió

A foglalkozás feladatának 

meghatározása:

• a kiemelt feladatok

• a gyermek önmaga megismeri 

képességeit, kompetenciáit

• a szociális és érzelmi funkcióik

A tevékenység célja: 

Kiemelt fejlesztési 

lehetőségek 

meghatározása az 

adott  tevékenységhez 

kapcsolódva, 

Valamint az 

elsajátítandó ismeretek 

felsorolása. 

A tevékenység 

feladata: Érthető, jól 

szemléltetett 

bemutatással a feladat 

ismertetése, 

gyakoroltatása



PREVENCIÓ, KOMPLEXITÁS - MOZGÁSBAN

Egy komplex mozgásprogram részelemeként 

hatékonyan működtethető fejlesztési forma 

Fejlesztés alapja: Mozgás - képesség- és készségfejlesztés

Célja:

• a mozgás megszerettetése,

• részképesség zavarok csökkentése,

• játékban megjelenő tudatos fejlesztési formák alkalmazása

A játékos mozgásfejlesztés segíti a kudarc nélküli iskolakezdést. 

Nyugati 

városrészi 

Óvoda 

Zipernowsky 

Tagóvoda,

Dél-Zselic

Napsugár Óvoda

Szigetvár

mozgás

03.27.

04.11.



PREVENCIÓ, KOMPLEXITÁS - MOZGÁSBAN

Nyugati 

városrészi 

Óvoda 

Zipernowsky 
Tagóvoda

mozgás

03.27.

Pedagógiai folyamatokban hozzáadott értékek:

Tevékenységhez kapcsolódó sokoldalú megtapasztalás, 

gyakorlás. 

A gyermek önbizalmának erősítése, 

• egymásra figyelés

• türelem és kitartás ösztönzése, 

• tevékenység adta sikerélmény 

• sikerélmény és a pozitív megerősítés

„A gyermeki játékot helyezve minden elé, megfelelő időt, 

eszközt, helyet biztosítva 

a mozgásos 

tevékenységi formáknak”



PREVENCIÓ, KOMPLEXITÁS - MOZGÁSBAN

Dél-Zselic

Napsugár 

Óvoda

Szigetvár

mozgás

04.11.
Pedagógiai folyamatokban hozzáadott értékek:

A mozgás megszerettetése, 

• részképesség zavarok csökkentése,

• játékosan- játékban, 

• tudatos, láb és tartás prevencióval.

Speciális tartásjavító mozgásos eljárások játékos formában,

történetekhez kötve. 

„Icatorna” 

„Olyan fejlesztési lehetőséget

kínálva, melyben a gyermek 

mozgása,

motivált állapota

folyamatosan fenntartható,

különböző eszközök révén.” 



ESÉLYKÜLÖNBSÉGEK CSÖKKENTÉSE – EGYÉNI 

BÁNÁSMÓD

A gyermek ismerje meg képességeit, alakuljanak

kompetenciái. 

• a gyermekek szocializációja 

• értelmi funkcióinak tökéletesebb működése. 

Fejlesztés alapja: Egyéni bánásmód

Célja:
Erősödjön a gyermekek önbizalma, bátorsága, a sikerélmény és a 

pozitív megerősítés hatására. 

Az egyéni képességek fejlettségéből adódó hátrányok 

ellensúlyozása, esélykülönbségek csökkentése,egyenlő hozzáférés 

biztosítása. 

Keleti Városrészi 

Óvoda 

Pákolitz

Tagóvoda

egyéni

bánás-

mód

03.07.



ESÉLYKÜLÖNBSÉGEK CSÖKKENTÉSE – EGYÉNI 

BÁNÁSMÓD

Pedagógiai folyamatokban hozzáadott értékek 
A hátránykompenzálás, az esélyegyenlőség, esélyteremtés

• gyermeki személyiségek kibontakoztatása, 

• szociális és értelmi képességeik alakítása, 

• differenciált tevékenykedtetés, 

• a gyermeket képességeinek megfelelő feladat 

• a játékban megvalósuló tanulás

„A játékfajták fejlődése közben és cselekvő aktivitás során szerezzenek 

olyan tapasztalatokat,   amelyek elősegítik a gyermekek 

szocializációját és

értelmi 

funkcióinak 

tökéletesebb

működését…”

Keleti Városrészi 

Óvoda 

Pákolitz

Tagóvoda

egyéni

bánás-

mód

03.07.



TANULÁSI MÓDOK KOMPLEX SZERVEZÉSE–

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A természet megismerésével a környezettudatos magatartást,

a természet szeretetét, a természet tisztaságának, 

szépségének alapozzuk meg a gyermekekben.

Fejlesztés alapja: Környezettudatosság.

Célja:

• a tanulási folyamat tervezése, 

• az elsajátítandó ismeretek átadása

• családias, derűs, kedvelt tevékenységek gyakorlása

• mozgás és az egészség összekapcsolása

• társadalmi és kulturális értékek összefüggéseinek alkalmazása

Sellye, Tücsök 

Nyugati

Városrészi Óvoda 

Radnóti Tagóvoda

Keleti Városrészi 

Óvoda 

Pákolitz

Tagóvoda

Óvoda

Környe-

zettuda-

tosság

02.28.

03.21.

04.11.



ESÉLYKÜLÖNBSÉGEK CSÖKKENTÉSE –

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A környezetvédelem elkötelezettjei

Kiemelt célok:

• hátránycsökkentés, 

• differenciálás, 

• a tehetséggondozás területe

• természetbarát viselkedésforma

A tevékenységrendszer biztosítása segíti a 

• személyiség kibontakozását

• képességek fejlesztése. 

„Régiből – Újat” szemlélet

Zöld Óvoda 

„Apró lépéseket jelent …. de bíznunk kell 

benne,  hogy ez is számít a jövőnkért, 

a fennmaradásért.”

Sellye, Tücsök 

Óvoda

Környe-

zettuda-

tosság

02.28.



TÁRGYI KONCENTRÁCIÓ–

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 

Vizuális és környezettudatos szemlélet

Zöld óvodai tartalmak beépítése a mindennap munkába. 

Az intézmény pedagógiai programja lehetőséget teremt a helyi fejlesztések 

megvalósítására, 

• nevelőtestület pedagógiai nézetei

• innovatív törekvéseik 

• szenzitív játékok, 

• közvetlen terepi tapasztalások 

„…négy évszak kirándulások- csiga – biga túrák, bakancstúrák, Ovi –

foci pálya, Bringa barát óvoda, ficánka napok évszakonként…”

Nyugati 

Városrészi 

Óvoda 

Radnóti 

Tagóvoda

Környe-

zettudat

osság

03.21...



TÁRGYI KONCENTRÁCIÓ–

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 

A gyermekeket elfogadás, szeretet, megbecsülés, 

bizalom övezi, ez által válnak kiegyensúlyozottá, 

érdeklődővé, nyitottá, önállóvá, környezetbarát 

szemléletűvé.. 

Alkalmasak mások elfogadására, 

• együttműködésre, 

• problémamegoldásra, 

• önmaguk értékelésére. 

„A közös élmények hatására egy 

harmonikus gyermekközösséget 

alakítunk ki. „

Keleti 

Városrészi 

Óvoda 

Pákolitz

Tagóvoda

Környe-

zettudat

osság

04.11.



TEHETSÉGAZONOSÍTÁS– TEHETSÉG-FELISMERÉS

Komló 

Körtvélyesi

Tagóvoda

Dráva Kincse 

Óvoda 

Tehetség-
felismerés

02.28.
03.21..

Élményen, tapasztalatszerzési lehetőségen alapuló 

tevékenységek.

A hátránnyal küzdő gyermekek ismereteit 

• értékrend alapján bővíteni, 

• játékkal, élményekkel, motivációkkal fejleszteni

• az értelmi képességeket tökéletesíteni

Fejlesztés alapja:Tehetségazonosítás

Célja: Kognitív képességek kibontakoztatása és fejlesztése

kiemelkedő képesség felismerése



TEHETSÉGAZONOSÍTÁS– TEHETSÉG-FELISMERÉS

Valamely hátránnyal, nehézséggel küzdő gyermekek még 

sikeresebb nevelése érdekében egy komplexitáson alapuló 

hátrányos helyzetű gyermekeket segítő tehetségcsoport 

alakult

• szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek 

azonosítása

• beválogatás, gondozás, hatásvizsgálat, visszacsatolás, 

tanácsadás egysége

„erősítsék tehetségígéretes képességeiket”

Komló 

Körtvélyesi

Tagóvoda

Tehetség-

felismerés

02.28.



TEHETSÉGAZONOSÍTÁS– TEHETSÉGGONDOZÁS

Segíteni szocio-kulturális hátrányok leküzdését,

tehetségük kibontakoztatását

„Társas játék - Társasjáték!” 

komplex tehetséggondozó program

CÉL: teremtsünk lehetőséget a tehetségígéretes 

gyerekek gondozására

„A térségben kialakított tehetségsegítő együttműködések 

hatékonyan segítik az információáramlást, szakmai konzultációt, 

tapasztalatcserét”

Dráva Kincse 

Óvoda 

Tehetség-

gondozás

03.21.

Integrációs keretek között inkluzív pedagógiai szemlélet 

alkalmazása



MŰVÉSZETI NEVELÉS – ÉRZELMI INTELLIGENCIA 

Az együtt alkotás  képességének formálása.

Fejlesztés alapja: Művészeti nevelés

Célja: Együtt neveléssel, integrált neveléssel felzárkóztatás.

- Potenciális tanulási nehézségek korai felismerése, prevenciója.

• verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése.

• játékba integrált ismeretnyújtás.

• élménynyújtás. 

Finommotorika fejlesztése.

Esztétikai érzék formálása

„A saját készítésű játék, mint érték érzékeltetése”

Nyugati 

városrészi Óvoda 

Zipernowszky

Tagóvodája

Dél-Zselic

Napsugár Óvoda

Szigetvár

Tücsök Óvoda 

Sellye

Művészeti 

nevelés

02.28.

03.21.

04.04.



MŰVÉSZETI NEVELÉS – ÉRZELMI INTELLIGENCIA 

Együtt neveléssel, integrált neveléssel 

felzárkóztatás, játékba integrált ismeretnyújtás.

Mindenki számára egyformán hozzáférhető 

élménynyújtás
- komplex foglalkozások,

- a művészeti nevelés az érzelmi intelligencia fejlesztésének 

legmegfelelőbb eszköze – „Kincses Kultúróvoda” 

- pedagógusok képzése.

A gyerekek számra a különböző művészeti ágak megtapasztalása –

lehetőségre fektetni 

a hangsúlyt. 
- alkotó tevékenység adta sikerélmény 

„Nem jó gyakorlat, nem különlegesség, 

hanem mindennapos gyakorlat”

Nyugati 

városrészi 

Óvoda 

Zipernowszky

Tagóvodája

Művészeti 

nevelés

02.28.



MŰVÉSZETI NEVELÉS – ÉRZELMI INTELLIGENCIA 

„Kincs van a kezünkben”- képzőművészeti technikák

Mit ad a gyermeknek?

• a gyerekek részképességeinek fejlesztése 

• képességeik kibontakoztatása 

• tehetséggondozás, a meglévő attitűdök alakítása 

• az egyenlő esélyek biztosítása a közös alkotások során.

Hagyományápolással– alkotásokon keresztül–múlt tiszteletére nevelés

Szabad játékba integrált tehetségfejlesztés.

„…a gyermek fogékonnyá válik a művészetre, a szépre a 
mindennapokban rejlő apró örömökre, érzékeny, látni tudó, érzelem 
gazdag emberré válhat…”

Dél-Zselic

Napsugár Óvoda

Szigetvár

Művészeti 
nevelés
03.21.



MŰVÉSZETI NEVELÉS – VÁLTOZATOS KOMPLEXITÁS  

A tanulási folyamatot komplex módon 

tervezik és szervezik, ismereteket pedig az éppen 

Időszerű környezeti témák köré 

csoportosítják. 

• alkalmazzák az 

• élménypedagógia eszközeit

Cél:

minél több természetes anyagot 

használni a tevékenységek közben, 

úgy a játékban, mint a tanulásban

„…a természeti kincsek okos és kíméletes

felhasználása rendszeres legyen…”

Tücsök Óvoda 

Sellye

Művészeti 

nevelés

04.04.



ÖSSZEFOGLALÁS

Gyermekekre irányuló feladatok:

 A gyermekek fejlődésének nyomon követése 

 Rendszeres team-megbeszélések, esetmegbeszélések

Szülőkre irányuló kiemelt feladatok:

 Egyéni konzultációk szervezése a szülőkkel A gyermek otthonának 

felkeresése.

 A hátrányos helyzetű családok fokozottabb bevonása

Helyi közösségre irányuló feladatok (helyi sajátosságokat mérlegelve):

 A közösség életében való részvétel

 A fenntartó informálása az óvodában szervezett képzés



ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: 

A KIS HERCEG

„A fölnőttek (...) szeretik a számokat. 

Ha egy új barátunkról beszélünk nekik, sosem a lényeges 

dolgok felől kérdezősködnek. Sosem azt kérdezik: 

"Milyen a hangja?" "Mik a kedves játékai?" "Szokott-e lepkét 

gyűjteni?" Ehelyett azt tudakolják: "Hány éves?" "Hány 

testvére van?" "Hány kiló?" "Mennyi jövedelme van a 

papájának?" 

És csak ezek után vélik úgy, hogy ismerik.”

https://www.citatum.hu/szerzo/Antoine_de_Saint-Exupery


KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

Nagy Lajosné

folyamattámogató mentor

Kisgyermekkori nevelés támogatása
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