
............................................. ............................................. Gyerekesély program
SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Óvodai és iskolai difer mérés, egyéni fejlesztés tevé-
kenység

A program két nevelési évet ölelt fel, az 
első évben (2018/19) 160 kisgyermek, a 
másodikban (2019/20) pedig 215 óvo-
dás vonódott be a fejlesztésbe. A beme-
neti adatok összesítése jól mutatta, hogy 
a hátrányos helyzetű gyermekek több-
sége elmarad az életkorának megfelelő 
fejlettségi szinttől. A diagramon látszik, 
hogy a kritikus alapkészségek tekinte-
tében a mért gyermekek mindössze 31 
%-a érte el az iskolaérettségnek megfele-
lő haladó, befejező vagy optimum szintet. 

A bementi mérések tapasztalataira ala-
pozott egyéni fejlesztési tervek készültek, 
s a bevont csoportokat a térségben dol-
gozó két óvodapedagógus és külső szak-
értő által összeállított mintaprogramok 
is segítették a mindennapi óvodai tevé-
kenységekbe épített fejlesztések megva-
lósításában. Három mintaprogram került 
kidolgozásra: - Legdrágább kincsünk az 
egészségünk... - Takarékoskodj oko-
san… - „Ugye, mi jó barátok vagyunk?...” 

Fejlődéslélektani és nevelésszociológiai 
kutatások egyaránt azt igazolják, hogy a 
gyermekek fejlődése szorosan összefügg 
azzal a szociokulturális háttérrel, amely-
ben felnőnek. Az is általánosan ismert tény, 
hogy a korai beavatkozás és fejlesztés ja-
víthat a lemaradásból adódó hátrányokon. 

Az óvoda az a színtér, ahol a hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek legbiztosabban elérhetők, 
mert hároméves kortól törvényi kö-
telezettség írja elő az óvodába járást.

Az EFOP-1.4.2.-16-2016-00008 „Gyere-
kesély program a Sarkadi kistérségben” 
pályázat keretében lehetőségünk nyílt a 
Sarkadi kistérség öt településén nyolc óvo-
dában mérésre alapozott fejlesztéssel se-
gíteni a leghátrányosabb helyzetben lévő 
gyermekeket. A fejlesztés fő célja, hogy az 
érintett gyermekek időben elkezdhessék 
az általános iskolai tanulmányaikat.A 
mérést megelőzően az óvodapedagógusok 
részt vettek egy olyan harminc órás kép-
zésen, amely a differenciált tanulásszer-
vezésről szólt. Erre azért volt szükség, 
hogy bővüljön a pedagógusoknak a gyer-
mekek eltéréseihez igazodó módszertani 
tudása, és átadhatóvá váljanak a már jól 
bevált gyakorlatok is. Műhelyfoglalkozá-
sokon (szeptember, november, január) 
értelmeztük valamennyi elemi alapkész-
ség fogalmát, fejlődési jellemzőit és fej-
lesztési eszközeit, és egyéni konzultációk-
kal támogattuk a mérések lebonyolítását.
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A programok egységes szerkezetben íródtak, és 
a projekthetet ajánlják a megvalósításra, hogy 
kevéssé zavarja meg az óvoda megszokott mun-
karendjét és éves tevékenységi tervét. A készítők 
arra törekedtek, hogy a mintaprogramok cél-
jai az Országos Óvodai Nevelési Alapprogram-
nak megfeleljenek, de egyúttal olyan komplex 
foglalkozásokat javasoljanak, amelyek jól segí-
tik a kritikus elemi alapkészségek fejlesztését. 

A Legdrágább kincsünk az egészségünk a min-
dennapi egészségnevelési szokásokon túl a nyel-
vi fejlődés és tapasztalati következtetés fejleszté-
séhez nyújt kiváló lehetőséget, a Takarékoskodj 
okosan a globális értékek megőrzésére nevelve 
alakítja az elemi számolás készségét és biztosít 
konkrét érzéki tapasztalást, az Ugye, mi jó barátok 
vagyunk? projekthét a drámapedagógia eszköze-
ivel egymás elfogadására, a csoporttudat alakítá-
sára, a szociális készségek fejlesztésére törekszik. 

A programok gazdag irodalomjegyzékkel egészül-
nek ki, ezzel lehetőséget adnak az óvodapeda-
gógusoknak arra is, hogy saját egyéniségüknek 
megfelelően válogassák a foglalkozások anyagait, 
és teret enged a kreatív ötletek megvalósításának. 

Az egész évi fejlesztés eredményeit a kimeneti méré-
sek mutatják be, és az óvodapedagógusok körében 
végzett kérdőíves vizsgálat jelez vissza a mintap-
rogramok beválásáról. A kimeneti mérések adatai 
szerint az iskolaérettségi mutatók terén jelentős el-
mozdulás történt, a bevont gyermekek 54%-a érte 
el a sikeres iskolakezdéshez szükséges szinteket. 

folytatás...
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Úgy véljük, hogy a természetes érési fo-
lyamatokat felerősítette az a tudatos fej-
lesztő pedagógia, a gyermekek szükség-
leteihez igazodó differenciálás, amelyet a 
projekt keretei között sikerült az óvodák-
ban megvalósítani. A pedagógusok véle-
ménye is az, hogy „ a projekt maximáli-
san megvalósítható volt. A gyermekek a 
programok során motiváltak, aktívak vol-
tak, szociális és kognitív képességeik fej-
lesztése változatos módon valósult meg.”
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Fotók
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