
 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek 

 

Az óvodai nevelő munka során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek egyéni képességeinek megfelelő, 

egyénre szabott fejlesztésére. 

Kik tartozhatnak ebbe a csoportba? 

1. A kiemelten tehetséges gyermek, (új fogalom a köznevelésben), 

2. A BTM (Beilleszkedési Tanulási Magatartási nehézséggel küzdő gyermek) 

 Diagnosztikája a járási szakértői bizottság tevékenységének keretében történik 

3. Az SNI (Sajátos Nevelési Igényű gyermek) 

 Diagnosztikája megyei és országos tevékenység keretében történik. 

4. Gyermekvédelem körébe tartozó gyermekek. 

 

A fejlesztés színterei: 

1. Csoporton belül – óvodapedagógusok által 

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

2. Csoporton kívül – külső segítők közreműködésével (logopédus, fejlesztő pedagógus). 

BTM-es gyermekek ellátása. 

 

1. Csoporton belüli fejlesztés, tehetséggondozás: 

Intézményünkben 17 óvodapedagógus munkálkodik nap, mint nap a gyermekek nevelése érdekében. 

Óvodapedagógusaink sokoldalúan képzettek, mely képzéseket, a végzettségükre épülő szakvizsgával záruló 

tanulmányaik során, továbbá egyéb továbbképzések keretein belül szerezték meg. 

Sokrétű ismereteinket, tudásunkat kihasználva tudjuk felfedezni, kibontakoztatni a hétköznapok során a 

gyermekekben megbújó tehetséget, különleges képességet. 

 

Kiemelt szerepet kap  

 a zenei nevelés – alkalmazott hangszereink: hegedű, gitár, 

harmonika, zongora, furulya  

 a vizuális, alkotó tevékenység – folyamatosan figyelemmel 

kísérhetik a szülők; eredményes rajzpályázatok. 

 az anyanyelvi nevelés, bábozás: házi és városi mesemondó 

versenyek keretein belül. 

 a kognitív képességek fejlesztése – Sakk, stb. 

 Ovi-foci, stb. 

 

Két óvodapedagógus kollégánk Differenciáló, fejlesztő szakpedagógus, illetve Preventív és differenciáló 

nevelés, gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai-pszichológiai képzéshez tartozó Differenciáló 

fejlesztő pedagógiai szakvizsgát, egy óvodapedagógus gyógytestnevelés, két óvodapedagógus 

Egészségfejlesztő mentálhigiénikus területen szerzett szakvizsgát. 

Tanulmányaik során szerzett ismereteikből gazdagodhattak nevelőtestületünk tagjai is: Szakmai 

munkaközösségi munkánk keretén belül ismerték meg a kollégáink a fejlesztőtevékenységhez alkalmazott: 

 gyakorlatot, 

 módszertani ötleteket és tapasztalatokat,  

 szakmai-módszertani háttérismereteket, segédanyagokat, pl. a  gyermek általános fejlesztéséről, 

beszédkészség fejlesztéséről, stb. 

https://raabe.hu/a-gyermek-megismeresetol-a-fejlesztesi-tervig-cikkreszlet/


Gyógypedagógusi végzettséggel is rendelkező óvodapedagógusunk pedig, szükség szerint a 

problémafeltáró eljárásrendben vesz részt. 

 

2. Csoporton kívül történő fejlesztések 

 

A kötelező eljárásrend szerinti felméréseket követően, az arra rászoruló BTM-es gyermekek fejlesztése 

logopédus és fejlesztőpedagógus közreműködésével történik az óvodában, ahol kiváló helyi, tárgyi lehetőséget 

tudunk biztosítani az eredményes fejlesztéshez. 

 

3. Gyermekvédelem 

 Tapasztalatszerzés: egyszeri és szükség szerint visszatérő családlátogatások alkalmával.  

 Az óvoda gyermekvédelmi felelőse kíséri kiemelt figyelemmel 

az ebbe a csoportba tartozó családokat. 

 Szociális- és mentális segítségnyújtás az érintett családok részére.  

 Szükség szerint kapcsolatfelvétel a Kagylóhéj Gyermekjóléti 

Központ és Családsegítő Szolgálattal. 

 

 

 

 

 

 

 

„Minden virág szép, szívet bájoló – 

Mert Isten költeménye a virág. 

A gyermek is virág, embervirág: 

Virágos ág a jövőnek kezében. 

 Gárdonyi Géza 

 


