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1.1. Bevezetés
Az Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő
Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Békéscsabai
Tankerületi Központ fenntartásában lévő, típusát tekintve egységes gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai módszertani intézmény. Ennek megfelelően az alábbi köznevelési
feladatokat látja el:
 óvodai nevelés,
 általános iskolai nevelés-oktatás,
 kollégiumi ellátás,
 szakiskolai nevelés-oktatás,
 készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás,
 fejlesztő nevelés-oktatás,
 azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése,
iskolai

nevelése-oktatása, kollégiumi

ellátása, akik

az

e célra

létrehozott

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai
csoportban,

iskolai

osztályban,

kollégiumi

csoportban

eredményesebben

foglalkoztathatóak,
 utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése.
Székhelye Békéscsaba Vandháti út 3. szám alatt található, kizárólag középfokú nevelésoktatást végző telephelye a Békéscsaba Ligeti sor 2. szám. Gyula, Szent István út és 36. szám
alatt működik az intézmény Pánczél Imre nevet viselő Tagintézménye –ügyviteli telephelye,
valamint a Szent István út 34. szám alatt annak tagintézményi telephelye.
Pedagógiai Programunk és annak részét képező helyi tantervünk elkészítéséhez az alábbi
szabályzókat alkalmaztuk:
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési
törvény), a Nat és A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei
(Továbbiakban: Irányelv) vonatkozó előírásait;
 a Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról;
 a kollégiumi nevelés országos alapprogramját;
Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához
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 Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam
 Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 5-8. évfolyam
 Kerettanterv a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára 1-8. évfolyam
Kerettantervek a szakiskolák számára (tájékoztató, a szakiskolában oktatható 2 és 4
évfolyamos képzések)
 Közismereti kerettantervek a szakiskolák számára:
 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola kötelező
9/E előkészítő évfolyamának kerettanterve
 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók két évfolyamos szakiskolai szakmai oktatásához,
képzéséhez alkalmazandó 9–10. évfolyamos közismereti kerettanterv
 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók négy évfolyamos szakiskolai szakmai oktatásához,
képzéséhez alkalmazandó 9–12. évfolyamos közismereti kerettanterve
 Két évfolyamos szakiskolai oktatás, képzés szakmai kerettantervei
 Négy évfolyamos szakiskolai oktatás, képzés szakmai kerettantervei (feltöltés alatt)
Kerettantervek a készségfejlesztő iskolák számára (képzési szerkezet)
 Közismereti kerettantervek a készségfejlesztő iskolák számára:
 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő
iskola 9–10. évfolyamának közismereti kerettanterve
 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő
iskola 11–12. évfolyamos közismereti kerettanterve
 A

középsúlyos

értelmi

fogyatékos

tanulók

nevelő-oktató

munkáját

ellátó

készségfejlesztő iskola 9–10. évfolyamának közismereti kerettanterve
 Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő
iskola 11–12. évfolyamának közismereti kerettanterve
 Készségfejlesztő (gyakorlati) kerettantervek a készségfejlesztő iskolák számára
Továbbá:
 a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit;
 a szülők elvárásait és a nevelt-oktatott tanulóink sajátosságait
1.2. Az intézmény önmeghatározása és küldetésnyilatkozata
Nevelési-oktatási rendszerünk egységes gyógypedagógia szemléletet tükröz az óvodától
egészen a középfokú oktatásig, mely elsősorban az egyéni fejlesztésen, differenciált
foglalkoztatáson alapuló szemléleten keresztül valósul meg. A pedagógiai és az azt segítő
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tevékenységeket olyan nevelőtestület és alkalmazotti közösség végzi, akiket magas szintű
szakmai elkötelezettség jellemez. Rendelkeznek a tolerancia, az empátia, az elfogadásbefogadás képességével és inkluzív szemléletüket közvetítik a többségi intézmények felé is.
Intézményünk célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, képességeik
függvényében elsajátíthassák a társas kapcsolatok alapvető szabályait, az élethelyzeteknek
megfelelő magatartási szokásokat.
Munkánk során arra törekszünk, hogy tanulóink olyan képességek birtokába jussanak, melyeket
felnőttkori életükben lehetőségeikhez mérten kamatoztatni tudnak, arra építhetnek.
Alapértékeink, amelyek Pedagógiai Programunk alapját képezik:


gyermekközpontúság



az egyéni képességek, készségek sokoldalú kibontakoztatása



egészséges életmódra nevelés



szocializáció, társadalmi életre való felkészítés



korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása



hagyományaink megőrzése.

Küldetésünknek tekintjük olyan intézmény működtetését ahol a fenti alapértékek
megvalósulása mellett a munkatársak készek a szakmai innovációra, és az intézménnyel
szemben támasztott társadalmi igényekhez való rugalmas alkalmazkodásra. A munkatársak
együttműködését a kölcsönös tisztelet és megértés jellemzi, pozitív légkörű, összetartó
közösséget kialakítva. A nevelőtestület tagjai számára kiemelten fontos az intézmény céljai
iránti elkötelezettség, mely a közös és hatékony szakmai együtt gondolkodásban és
cselekvésben nyilvánul meg. Az új kollégák beilleszkedését a minőségileg igényes szakmai
munka mentén segíti elő.
Kölcsönös együttműködésen alapuló jó kapcsolatot tart fenn a belső és külső partnereivel
egyaránt. Ennek szellemében kikéri és figyelembe veszi a szülői munkaközösség, a
diákönkormányzat és az Intézményi Tanács működéssel kapcsolatos észrevételeit.
Aktív szakmai közreműködője a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó
szakmai szervezeteknek, helyi fórumoknak. Alapítványain keresztül igyekszik saját
erőforrásaira is építeni az oktatás színvonalának emelésére, a tanulók teljesítményeinek
elismerésére.
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Kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek, tanulók mindennapi
szociális helyzetére. Törekszik a nehéz helyzetben lévő családok számára segítséget jelentő
kapcsolatok kialakításában való hatékony közreműködésre.
A tanulók rehabilitációs célú ellátása és fejlesztése mellett figyelmet fordít az egyéni érdeklődés
és tehetség mind szélesebb körű feltárására. Biztosítani igyekszik annak kibontakoztatását.
A többségi pedagógusokkal mindenkor partneri viszonyban, tudásmegosztással segíti az
integrált nevelésben, oktatásban részesülő gyermekek, tanulók sikeres előmenetelét. E mellett
befogadója és alkalmazója az új módszerek és eljárások fejlesztési folyamatba való
beépítésének, jó gyakorlatok átvételének és kialakításának. Intézményünk 2017 óta az Oktatási
Hivatal Bázisintézménye cím viselője, melynek keretében a pedagógusok részére szakmai
műhelymunkákkal segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók integrált oktatását.
Érzékenyen reagál a gyermekek beilleszkedésével és tanulmányi nehézségeivel kapcsolatos
problémákra, jövőjüket érintő kérdésekre, munkaerő piaci kilátásaikra. Ezek megoldásáért
tudatosan tervezett lépéseket tesz, új együttműködési lehetőséget keres és ajánl fel, ezzel is
elősegítve az iskolából kilépő tanulók egyéni boldogulását, a minél sikeresebb társadalmi
integrációt. Feladatának tekinti, hogy a külön nevelés-oktatásban részesülő tanulói számára utat
nyisson a többségi intézményekben tanuló közösségekkel, a kortárscsoportokat érzékenyítve a
másság elfogadására. Mindezt körültekintő szakmai előkészítéssel és kontrollal teszi. Nyomon
követi tanulói sorsának alakulását, az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat visszacsatolja és beépíti
mindenkori pedagógiai programjába.
1.3. Az intézményünk alapító okiratban foglalt adatai
Székhelye: 5600 Békéscsaba Vandháti út 3.sz.
OM azonosító száma: 028452
Nyilvántartási száma: K10157

1.3.1. Az intézmény megnevezései
Hivatalos neve: Esély Pedagógiai Központ, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.
Rövid neve: Esély Pedagógiai Központ EGYMI
Az intézmény feladatellátási helyei:
Székhelye: 5600 Békéscsaba Vandháti út 3. sz.
Telephelye: 5600 Békéscsaba Ligeti Károly sor 2. sz.
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1.3.2. Pánczél Imre Tagintézmény
Hivatalos neve: Esély Pedagógiai Központ EGYMI Pánczél Imre Tagintézménye
Ügyviteli telephelye: 5700 Gyula, Szent István 36. sz.
Tagintézmény telephelye: 5700 Gyula, Szent István 34. sz.

1.3.3. Alapító és fenntartó neve, székhelye
Alapító szerve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Illetékes tankerület: Békéscsabai Tankerületi Központ

1.4. Köznevelési és egyéb alapfeladatai
1.4.1. 5600 Békéscsaba Vandháti út 3. sz.
 integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése,
o sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai nevelése, oktatása
(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos gyermekek - hallási fogyatékos, látási fogyatékos
gyermekek)
 általános iskolai nevelés-oktatás alsó és felső tagozat
o sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása
(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos tanulók - hallási fogyatékos, látási fogyatékos tanulók)
 fejlesztő nevelés-oktatás
 készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás
 utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózat működtetése
 napköziotthonos ellátás, tanulószoba
 könyvtár
1.4.2. 5600 Békéscsaba Ligeti sor 2. sz.
 szakiskolai nevelés-oktatás
o nappali rendszerű iskolai oktatás
o sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása
(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos,
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autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos tanulók - hallási fogyatékos, látási fogyatékos tanulók)
készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás
tanulószoba

1.4.3. 5700 Gyula, Szent István út 36. sz.
 kollégiumi ellátás (kollégiumi szállásoltatási engedéllyel rendelkezik)
o sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása
(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos tanulók - hallási fogyatékos, látási fogyatékos tanulók)
 integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése
o sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai nevelése, oktatása
(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos gyermekek - hallási fogyatékos, látási fogyatékos
gyermekek)
 nappali rendszerű iskolai oktatás
o sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása
(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos tanulók - hallási fogyatékos, látási fogyatékos tanulók)
 készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás
o sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása
(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos tanulók - hallási fogyatékos, látási fogyatékos tanulók)
 általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat alsó és felső tagozat
o sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása
(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos tanulók - hallási fogyatékos, látási fogyatékos tanulók)
 utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése
 fejlesztő nevelés-oktatás
 egyéb köznevelési foglalkozás
o tanulószoba, napköziotthonos ellátás
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1.4.4. 5700 Gyula, Szent István út 34. sz.
 általános iskolai nevelés-oktatás alsó és felső tagozat
o sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása
(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos tanulók - hallási fogyatékos, látási fogyatékos tanulók)
 fejlesztő nevelés-oktatás
 utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése
 egyéb köznevelési foglalkozás
o tanulószoba, napköziotthonos ellátás
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2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
26. § (1) * A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program
szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá.
A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra
kell hozni.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv
1. NEVELÉSI PROGRAM
1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai
1.1.1. Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink


Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások
szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés,
áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a
megegyezésre.



Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Érdeklődés felkeltése a
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre.



A tanulás, a tudás, a gyakorlatban alkalmazott tudás, kompetencia.



Az egészséges életmód, a sport, a mozgás a személyiség életében.



Humanista, demokratikus gondolkodás, közösségi magatartás,
megbízhatóság, felelősségérzet, kreativitás, az alkotó önkifejezés.



Egészséges nemzettudat, hazaszeretet, lokálpatriotizmus.



Az újra való nyitottság, az együttműködés.

munkafegyelem,

1.1.2. Iskolánk céljai a tanulók sikeres nevelés-oktatása érdekében


A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott, az egyéni fejlődési
ütemhez igazodó fejlesztése. Ezek a:

1. A tanulás kompetenciái
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2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
3. A digitális kompetenciák
4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák
5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák


Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. A sikeres
munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning)
megalapozása, a szakmai mobilitásra való felkészülés.



A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása.



Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása, melyet
tanulóink eszközként használhatnak a valóság viszonyrendszerének megértéséhez, és
alkalmazhatnak különböző cselekvésformákban.



Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok
nevelése.



Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Érdeklődés felkeltése a
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre.



A tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés és a
hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén. Az intézmény az esélyegyenlőség elve
szerint saját keretein belül lehetőséget teremt a sajátos nevelési igényű tanulók számára.



Tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Olyan
személyiségek fejlesztése, akik kellő önismerettel rendelkeznek, akik önállóan döntenek
képességeiket, lehetőségeiket ismerve. Így egy következő életszakaszban képesek az
önmegvalósításra. Felkészítjük őket az esetleges kudarcok elviselésére is.



Megalapozott, érvényes és személyes értékrend kialakításának támogatása.



Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a kommunikációs képességek fejlesztése.



Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait,
tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló
hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával.

4

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020



Korszerű IKT eszköztudással, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók
motiváltságának növelése.



Az ökotudatos magatartásformák kialakítása a tanulóban.



Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások
szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés,
áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a
megegyezésre.



A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, az értékes alkotások iránti igény
megalapozása. Az önálló és kreatív gondolkodás képességének kialakítása.



Az önálló, felelős állásfoglalás és cselekvés alapjainak, valamint az életkornak, fejlettségi
foknak, saját személyiségjegyeknek megfelelő készségek kimunkálásának segítése.



Célunk a régió szakmai igényeinek megfelelő szakmaszerkezet kialakítása a szakiskolai
képzésben.



Növendékeink az oktatás folyamatában szerezzenek a munkába állást segítő, problémakezelő
ismereteket, szóbeli, írásbeli, informatikai kommunikációs készségük fejlődjön, segítve a
további ismeretszerzést, a társadalmi kapcsolatok alakítását. Képesek legyenek az önálló
eligazodásra, rendelkezzenek jogi, pénzügyi, munkaügyi ismeretekkel.



A régió igényeihez igazodó szakmai ismeretek kialakítása, a hasznosítható tudás
megszerzésének elősegítése, és a munkába állás feltételeinek biztosítása.

1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai, a
pedagógusok, osztályfőnökök feladatai


Fejlesztő célú képzési tartalmakkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel kialakítani a
tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet.



A társadalomba való beilleszkedés támogatása azzal, hogy felkészítjük tanulóinkat a
társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni képes
tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására



Feladatunk, hogy előmozdítsuk a tanulás
mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.



A nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának,
nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, továbbépítésére, integrálására.

belső

motivációinak,

önszabályozó
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Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony nevelő-oktató munkával fejlessze
a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást.



A gyakorlati oktatás kapcsolódjon az elméleti képzéshez, a cél a gyakorlati alkalmazhatóság,
a munkaerő-piaci környezet elvárásainak megfelelő, hasznosítható tudás biztosítása.



Az intézmény nevelési-oktatási feladata az általános műveltség megalapozása, a szakmai
vizsgára való felkészítés. Célunk, hogy tanulóink olyan szakmai kompetenciákat szerezzenek,
amelyek birtokában képesek a további ismeretszerzésre, a megszerzett tudás gyakorlati
alkalmazására.

Iskolánk nevelési célja a tanulók személyiségének formálása, esélyeinek növelése, kibontakozásuk
támogatása.
Kiemelt feladataink
Feladatok

Eszközök, eljárások
 Felzárkóztató programok, korrepetálások
szervezése.

 Az alapkészségek és a
kulcskompetenciák elsajátítása és
fejlesztése.
 Egyéni tanulási utakat biztosítunk a
tanulók számára.

 Rugalmas tanulásszervezés, differenciálás a tanítási
órákon.
 A diagnózisnak megfelelő akadálymentes tanulási
környezet biztosítása.
 Egyéni haladási ütem, mely individualizált
módszerekkel valósul meg.
 Változatos tanítási-tanulási módszerek alkalmazása.

 Továbbtanulás lehetőségének
biztosítása.
 Felkészítés szakmai vizsgákra,
tanulmányi- és sportversenyekre.

 Továbbtanulási tájékoztatók a szülőknek és a
diákoknak. Rendezvényeken való részvétel.
Pályaválasztási tanácsadás.
 Továbbtanulási operatív segítség a jelentkezés teljes
időszakában.
 A lehetőség megteremtése a veresenyeken való
részvételen. Felkészítés megszervezése és
biztosítása.
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Feladatok

Eszközök, eljárások

 Tehetséggondozó és felzárkóztató
programokkal az egyéni képességek
kibontakozásának támogatása. A
munkafolyamatok megszervezése
során a tanulók egyéni
képességeinek figyelembevétele,
egyéni, hatékony tanulási módszerek
kifejlesztése.

 A tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű
tanulók felzárkóztatására, továbbá az első-egyedik
évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére
szolgáló, differenciált fejlesztés megvalósítása.

 Az egyéni életélmények szerzésének
elősegítése, az egyéni képességek
kibontakozását a programokban, az
órai munkában és a tanórán kívüli
tevékenységekben.

 Korszerű,tanórai, tevékenységközpontú módszertan
alkalmazása az elméleti és gyakorlati képzésben.
 Tanórán kívüli programok szervezése.(kirándulás,
erdei iskola, színházi élmények…)
 Részvétel pályázati lehetőségekben (Erzsébet tábor,
Határtanalanul stb.)

 Az idegen nyelvi kommunikáció
fejlesztése az adott életszakaszra
kidolgozott
tanterv
szerint.
Tartalomalapú nyelvoktatás.

 Idegennyelvi labor használata, IKT eszközökkel

 A diákok számára életkoruknak
megfelelő formájú és jelentőségű
döntési helyzetek teremtése.

 DÖK



Partneri kapcsolatok
működtetése a gazdaság
szereplőivel, a munkaerőpiac
igényeinek mérése.



A korszerű ismeretek beépítése
az oktatásba.

 Partneri igény- és elégedettségmérések végzése a
munkaerő-piaci szereplők körében.



Újszerű
tanulásszervezési
eljárások bevezetésével a tanulók
motiváltságának növelése.

 Internet, e-tananyagok, digitális projektmunkák.



Az
infokommunikációs
technológia
alkalmazásának
folyamatos fejlesztése



Gyakorlat-centrikus módszertan
alkalmazása a szakképzésben.

 Egyéni fejlesztés, differenciált tanulásszervezés,
projektmunka, aktív tanulás.
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Feladatok

Eszközök, eljárások

 A munkaerő-piaci kompetenciák
fejlesztése.
 Társas, személyes és módszertani
kompetenciák fejlesztése.
 A NAT fejlesztési területének
megfelelő önállóságra,
felelősségérzetre,
kezdeményezőképességre, felelős
munkavállalásra való nevelés.

 Korszerű, gyakorlat-centrikus,
tevékenységközpontú módszertan alkalmazása az
elméleti és gyakorlati képzésben.
 A jogi, pénzügyi, munkaügyi ismeretek beépítése a
szakmai tárgyakba.
 A szóbeli feleletek megfelelő arányának biztosítása
a számonkérésben.

 Kommunikációs készségek
kialakítása, folyamatos fejlesztése.
 A helyi tartalmak beépítése a helyi
tantervbe és a szakmai programba.
 A munkába állás támogatása, a
szükséges kompetenciák fejlesztése,
kapcsolatok építése a munkaerő-piaci
szereplőkkel.

 Partneri kapcsolatok működtetése a régió
gazdálkodó szervezeteivel, az érdekképviseleti
intézményekkel.
 A munkába állást segítő-támogató rendszer
működtetése: álláskeresési technikák, jogi,
munkajogi ismeretek.

 A tanulás tanítása minden tantárgy
képzési tervébe beépítve.

 Önálló tanulás módszertani alkalmazása az
oktatásban.

 Az önálló ismeretszerzés
kifejlesztése, az önállóság, az
önértékelés fejlesztése a szakmai
képzésben.

 Az önálló tanulási feladatok alkalmazása, önálló
projektfeladatok beépítése az oktatásba.

 Önálló feladatok, projektek
megoldása.

 Iskolai projektnapok szervezése.

 Kreatív, gyakorlati, egyéni és
csoportos feladatok megoldása.

 Egyéni portfólió elkészítése a megszerzett szakmai
kompetenciák alapján.
 A gyakorlati oktatás feladatainak projektekké
szervezése.
 Részvétel tanórán kívüli projektekben.

 A motiváció alkalmazása, az
ismeretek gyakorlati alkalmazásának
bemutatása.

 A szemléltetés, a gyakorlati alkalmazások az
elméleti és gyakorlati képzésben.

 Önálló tanulás módszereinek
alkalmazása.

 Projektfeladatok, egyéni kutatómunka alkalmazása.
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Feladatok
 Az egészséges életmódra nevelés, a
káros szenvedélyek negatív
hatásainak megismertetése.

 A tanuló személyiségének
megismerése.
 Egyéni fejlesztési tervek készítése.
 A tanórai anyagokban a közösség
által teremtett értékek bemutatása,
megismerése.

 A közösen elfogadott szabályok
betartása.
 A tanuló önértékelésének fejlesztése.

 Az iskolai közösségek pedagógusi
támogatása, az osztályfőnöki,
gyakorlatvezetői feladatok pontos
meghatározása.
 A módszertani megvalósítás során a
társas kapcsolatok fejlesztése.
 Esélyegyenlőség biztosítása.

 A tanulók kapjanak önálló, kreatív
feladatot, minden szakmai
tevékenységükben találkozzanak az
alkotás örömével.

Eszközök, eljárások
 Egészségnevelési hetek szervezése.
 A sportolás, a testmozgás igényének felkeltése,
sportolási lehetőségek biztosítása a testnevelési
órákon és más szabadidős programok keretében.
 Tehetséggondozó és felzárkóztató programok
szervezése.
 Önismereti órák tartása, művészeti és kulturális
csoportok működtetése, kiállítások rendezése.
 Ünnepi megemlékezések.
 A természet megismerése, osztálykirándulások,
táborok szervezése.
 Iskolai projektnapok témáinak kiválasztása.
 Következetes, nyilvános szempontok szerinti
értékelés.
 Jutalmazás, büntetés szabályok szerinti
alkalmazása.
 A tanulók önértékelésének alkalmazása az
intézményi értékelési rendszerben.
 Osztályfőnöki munka kiemelt támogatása, a tutori
szerep működtetése.
 Iskolai közösségi rendezvények szervezése.
 A csoportban végzett munka alkalmazása az
oktatásban és a gyakorlati képzésben.
 A társas érintkezés szabályainak példamutatás útján
történő fejlesztése a pedagógusok egymással való
viszonyán, a pedagógus és a tanulók, valamint a
szülők kapcsolatán keresztül.
 Az értékteremtés, az alkotás öröme jelenjen meg a
szakmai munkában.
 Ismerkedjenek meg a közvetlen és a tágabb
környezetük kulturális értékeivel.

9

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020

Feladatok
 Az oktatás-nevelés módszertani
alkalmazásával sajátítsák el a
társakkal való kapcsolattartás
szabályait.
 A tanulók számára egyértelmű és
következetes értékelési rendszer
alkalmazása.
 A csoportos tevékenység
szabályrendszerének megismerése, a
team-munka szabályainak
elsajátítása, a csoportszerepek
jelentőségének ismerete.
 A csoportszerepek gyakorlatban
történő megismerése.
 Az önértékelés fejlesztése.
 Kritikai szemlélet kialakítása.
 Problémamegoldó gondolkodás
fejlesztése.

Eszközök, eljárások
 Csoportmunka, kooperatív tanulásszervezési
eljárások alkalmazása.
 Vita, mint módszer alkalmazása.
 Rendszeres értékelés.
 A fejlesztő értékelés alkalmazása.
 Önismereti foglalkozások a szakmai és az
osztályfőnöki órákon.
 Csoportos feladatok megoldása.
 A szakmai képzésben a team-munka
követelményeinek szükségessége, gyakorlati
eredményessége.
 Egyéni és csoportos feladatok megoldása
egyértelmű értékelési követelményekkel.
 Konzekvens értékelési kritériumok szerinti
értékelési rendszer alkalmazása.
 A problémamegoldás algoritmusának alkalmazása.

Nevelési céljaink megvalósítása érdekében:


A pedagógus munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség,
szavahihetőség tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát.



Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi kibontakozását.



Személyes ügyekben a szeretetről és diszkrécióról se feledkezzen meg.



Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és
pedagógiai műveltségét.



Rendszeres kapcsolatot tart diákjai osztályfőnökével, tanáraival, a gyakorlati oktatásban
résztvevőkkel, szüleivel, az ifjúságvédelmi felügyelővel.



Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezett egész tanévi munkáját, a
megvalósulás dokumentálását, a reflexiók beépítését a munkája minőségének emelése és mind
tudatosabbá tétele érdekében időben elvégzi.
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Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Munkáját pontosság jellemzi.



Saját órájáról, foglalkozásáról indokolt esetben az igazgatóval folytatott megbeszélés után
tanulót elengedhet.



Szakmai munkaközösségével
felzárkóztatás teendőit.



Ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott elveket az
ellenőrzés-értékelés feladataiban. Ezek szerint cselekszik.



Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési
rendjében felmerülő elfoglaltságokba bekapcsolódik.



A munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz.



A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosít, a leltározásban részt vesz.



A gazdasági igényeket, a szakmai fejlődést figyelemmel kíséri, az elméleti és gyakorlati
képzésbe beépíti a korszerű szakképzési ismereteket, technológiákat.



Együttműködik a kollégáival; kiemelten szoros együttműködés szükséges az egy osztályban
tanítók közösségében, továbbá a szakmai eleméleti tanárok és a szakoktatók között.

egyetértésben

megszervezi

a

tehetséggondozás

és

Az egységes iskolai követelményrendszert minden pedagógus köteles betartani. A szaktanárok,
szakoktatók és osztályfőnökök minden tanév első tantárgyi óráján ismertetik a tanulókkal (és az
első szülői értekezleten, illetve a fogadóórákon a szülőkkel) a tantárgy követelmény- és értékelési
rendszerét, a pótlási és javítási lehetőségeket.
A pedagógus adminisztrációs és tájékoztatási feladatai között különösen ügyel arra, hogy a tanuló
értékeléséről az ellenőrző könyv/digitális napló útján rendszeresen értesítse a szülőket. Az
ellenőrző könyv/digitális napló útján a bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az
esetlegesen elmaradt bejegyzéseket pótolja.
Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai

Az azonos évfolyamra járó, azon belül közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák - foglalkozások - túlnyomó többségét az órarend
szerint közösen látogatják.
Az osztályközösség élén mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnök jogosult az egy
osztályban tanító pedagógusok értekezletének összehívására.
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Az osztályfőnök feladatai és hatásköre:


A pedagógia elvei és gyakorlata alapján az iskola célrendszerének megfelelően neveli
tanítványait.



Összehangolja az osztályában a nevelési tényezőket, mindent megtesz azért, hogy osztálya jó
közösségé váljon, amelyben minden tanuló otthon érzi magát.



Szorosan együttműködik a gyakorlati oktatásban részt vevő oktatókkal, a gyakorlati képzés
szervezőjével.



Tanítványai családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve, az
intézmény nevelési céljainak megfelelően, azokkal mélyen azonosulva formálja
személyiségüket, segíti önismeretük, hivatástudatuk fejlődését.



Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését (szünetekben,
kirándulásokon, iskolai rendezvényeken).



Az osztályfőnök alaposan ismeri tanítványait, az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli
osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi.



Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.



Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat, aktív
pedagógiai kapcsolatot tart fenn a szülői munkaközösséggel, a tanítványaival foglalkozó
tanárokkal, szakoktatókkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel
(pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő, gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő).



Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös
gondot fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésére.



Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.



Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv/digitális napló
útján rendszeresen informálja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről.



Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.



Saját hatáskörében  indokolt esetben  összesen évi nem összefüggő három nap távollétet
engedélyezhet osztálya tanulójának, igazolja a tanulók hiányzását.



Osztálya tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
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Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására és büntetésére.



Gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálaton való részvételéről.

1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széleskörűen fejlessze, tiszteletben tartva
minden ember egyediségét és fejlődését, és az egyetemes emberi értékeket. Célkitűzéseink alapján az
alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos
teendőinket.
A középiskolai nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség bővítése és megszilárdítása,
melynek során már megjelennek a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez
szükséges kompetenciák. A megszerzett ismereteket jól egészítik ki a szakmai elméleti ismeretek és
gyakorlati tapasztalatok. A nevelési célok intézményi szintű, tudatos követése, valamint a hozzájuk
rendelt feladatok végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas
pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma.
1.3.1. Az értelmi nevelés
Az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, az értelmi
képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítására, fejlesztésére. A
világ megismerésére való törekvés igényének kialakítására, a praktikus gondolkodásra.
Kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti Alaptanterv alapján:
1. A tanulás kompetenciái
2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
3. A digitális kompetenciák
4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák
5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
1.3.2.

Az erkölcsi nevelés

Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság,
tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai alapú megközelítésmód
paradigmája.
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1.3.3.

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának
és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Az
önismeret és énkép kialakulásának segítése, az értelmi és érzelmi oldal egészséges arányának
kifejlesztésére törekvés. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség: a folyamatos
önfejlesztés belső igényének kialakítása. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles
kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlesztésére,
valamint a kölcsönös elfogadásra. Társas kapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátítása (szociális
kompetencia), kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása.
1.3.4.

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem irányulhat még
látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-vallási etnikumok
diszkriminációjára. Az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerésére,
megbecsülésére nevelő ismeretek elsajátítása, egyéni és közösségi tevékenységek gyakorlása.
1.3.5.

Állampolgárságra, demokráciára nevelés

Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek szerves
része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás.
1.3.6.

Fenntarthatóságra, környezettudatosságra való nevelés

Környezettudatos magatartás, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál, annak elfogadtatása,
hogy a természeti erőforrásokat a tanulók tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási
képességükre tekintettel használják. Váljon tanulóink igényévé a természetnek és szűkebb
környezetének megóvása. Ismerjék meg a hosszútávon fenntartható életmód gyakorlati fogásait.
Közvetlen és tágabb környezetünk értékeinek, sokszínűségének megőrzése, gyarapítása, közösségi
szolgálatba való bekapcsolódás.
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1.3.7.

A testi és lelki egészségre nevelés és családi életre nevelés

Testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások során az egészségnevelési és
környezeti nevelési programmal (benne a komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen
jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség
eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába
foglalja az egészségmegőrzést is. A nevelés feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a
családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a fiataloknak a felelős
párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életben felmerülő konfliktusok
kezeléséről.
1.3.8.

Felelősségvállalás másokért, önkéntességre nevelés

A munka fontosságának és megbecsülésének tudatosítása. Az iskolában létrehozott szellemi és anyagi
javak megbecsülése, a mindennapos, elvégzett tevékenységek gyakoroltatása, csoportmunkában való
részvétel képességének és a projektszemléletnek a fejlesztése. A szociális érzékenység és a segítő
magatartás fejlesztése.
1.3.9.

Médiatudatosságra való nevelés

Biztos esztétikai értékítélet és belső késztetés kialakítása. A tanulók ismerjék meg és értsék, milyen
összefüggés van a média, a pénz és a társadalom között, tudják értelmezni a látottakat és hallottakat,
alakuljon ki kritikai beállítódásuk. Szerezzenek ismereteket az adatbiztonsággal, a jogtudatossággal,
és a függőséggel kapcsolatosan.
1.3.10. Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanulókban tudatosodjon saját felelősségük a tisztességes munka, a fogyasztás, az ésszerű
gazdálkodás területén, tudjanak mérlegelni és dönteni. Ismerkedjenek meg a vállalkozások során
felmerülő kockázatokkal és veszélyekkel, azzal, hogy a pénzt hogyan fektethetik be, és ehhez kitől
kérjenek információkat.
1.3.11. Pályaorientáció
Átfogó ismeretek szerzése és betekintés a munka világába, életkoruknak és tudásuknak megfelelő
lehetőségeik megismerése több csatornán keresztül. Az egyéni képességek, pályaalkalmasság
felmérésére és elfogadására, jövőbeli felelősségvállalásra felkészítés. A segítéssel, az
együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos tevékenységek gyakorlása,
magatartásmódok és azok kezelésének fejlesztése.
15

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020

A helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő
differenciálás.
Nevelési programunk összeállításánál ezért elsődlegesek az alábbi feladatok:


A színes, sokoldalú iskolai élet, tanulás, munka.



A gyakorlati képzés, az értékteremtő munkavégzés személyiségformáló erejének
kihasználása.



A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, a gondolkodás képességét, együttműködési
készséget fejlesszék, edzék akaratukat.



Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk
fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez.

1.4. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek,
egészségi állapotának javítását szolgálja; olyan problémakezelési módszer, amely az iskola
közösségének aktív részvételére épít.
A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy alapfeladat rendszeres végzését jelenti a
nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában szereplők ésszerű bevonásával:


egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termeléshelyi fogyasztás
összekapcsolásával);



mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak, a mozgás beépítése a mindennapi életbe
(tartásjavító torna, relaxáció és tánc);



a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai
módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával;



környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre nevelést is
magában foglaló egészségfejlesztési tematika oktatása.

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei:


Az egészség fogalma



A környezet egészsége



Az egészséget befolyásoló tényezők



A jó egészségi állapot megőrzése
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A betegség fogalma



A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata



A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata



Balesetek, baleset-megelőzés



A lelki egészség



A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs



A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás,
játékszenvedély, internet- és tv-függés)



A média egészséget meghatározó szerepe



Fogyasztóvédelem



Iskola-egészségügy igénybevétele

1.5.

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden
tanuló részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a
nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő
tevékenységekben.
Kiemelt felelősséggel tartozik az iskola, mint olyan intézmény, amely a tanulók ismereteinek,
képességeinek és viselkedésének fejlesztésére hivatott. Az egészséges életmódra nevelést már
kisgyermekkorban el kell kezdeni, és az életfordulókon (serdülőkor, ifjúkor) fokozottabban
megerősíteni. A nevelési folyamatban nélkülözhetetlen  az alapvető értékek mellett – a testi-lelkiszociális egészség közvetítése, az élet egészségvédelme.
Jelentős szerepet kap benne a szülő, a család, az ifjúságvédő, védőnő, a civil közösségek, sport- és
egyéb egyesületek, média, stb.
Az egészségkulturáltság maga az életmód. Az egészségvédelem szoros kapcsolatban áll az erkölcsi
értékekkel, magatartással.
Már kora gyermekkortól kezdve számos befolyás éri a gyermeknek az egészségről alkotott fogalmát,
de számos hatás éri viselkedésüket, magatartásukat is. Sokszor nincsenek tisztában a befolyásokkal,
amelyek érik őket. Ezért fontos része az egészségnevelési programnak az is, hogy segítsen a
tanulókban kialakítani olyan készségeket, amelyek lehetővé teszik saját magatartásuk kedvező irányú
befolyásolását.
Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat
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az egészséges életvitel kialakításához,



a helyes értékrend felépítéséhez,



az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez,



az életmóddal kapcsolatos (biológiai-pszichés) tennivalók elsajátításához,



a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez,

 az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez.
Mindennek legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az egészség érték tudatosításában.
Ezek birtokában képesek lesznek egészségük megőrzésére, a betegségek megelőzésére, az egészséges
személyiség kimunkálására, a helyes egészségmagatartás kialakítására.
A programba beépül a folyamatkövetés. Ehhez idő kell, fontos a többszintűség, a célok, feladatok
követhetősége.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a
teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen


az egészséges táplálkozás,



a mindennapos testnevelés, testmozgás,



a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez
vezető szerek fogyasztásának megelőzése,



a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,



a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,



a személyi higiéné területére terjednek ki.
Az egészségvédő életvitelhez szükséges képességek kialakítása hosszú folyamat, ezért
elválaszthatatlan a nevelési folyamat egészétől.
Alapelve, célja:


az egészségkulturáltság emelése,



olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához,



a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges
életmód kialakításában és megtartásában,



az életvezetési képességek fejlesztése,



a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért,



a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására,



a környezeti és egészségtudatosság erősödésének előkészítése,



a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára,
18
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az egészségnevelés mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése.

Tartalma:


az egészségfejlesztéssel összefüggő célok, feladatok,



a feladatok végrehajtását szolgáló program,



az iskola-egészségügyi szolgálat munkája.

Kapcsolódó szakanyagok:


módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának méréséhez és minősítéséhez,



módszertani anyag a mindennapos testneveléshez.



az egész napos iskola programja

Az egészségnevelés fő jellemzői:


az egészség megtartása, fokozása,



az egészség visszaszerzésére irányuló és a személyiség formálását elősegítő tevékenység.

1.5.1. Az egészségnevelés területei


Egészségmegőrzés; a helyes életmód kialakítása.



Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség.



Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében.



Öltözködés.



Higiénia, tisztálkodás.



Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta, egyéb szenvedélybetegségek és
függőségek) megelőzése.



Ésszerű napirend kialakítása.

Szűrővizsgálatok:
Iskolánk minden tanulóját a védőnő és a gyermekorvos, egy általuk elkészített, az iskola
vezetőségével egyeztetett terv szerint szűr a következő területeken:


Hallás



Látás



Gerinctartás



Lúdtalp

 Fogászat
Ennek eredményeképpen a tanulók időben szakorvosi ellátáshoz jutnak.
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A vonatkozó ágazati jogszabályok alapján az alábbiak szerint foglalhatjuk össze az iskolai
egészségvédelem főbb feladatait:


Ismertesse meg az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, pszichés
környezet kölcsönhatásának törvényeit.



Fejtse ki az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet
megteremtésére vonatkozó tudnivalókat, buzdítson azok megtartására.



Valósítsa meg a személyes, testi és lelki higiénia követelményeit.



Szorgalmazza a testmozgás, az aktív életmód, a sportolás rendszeressé tételét.



Szolgáltasson módszereket (döntési helyzetekhez megoldásokat), a stresszhelyzetek
megelőzésére és feloldására, a konfliktusok kezelésére.



Ismertesse a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi úton terjedő betegségek
megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat.



Tudatosítsa a szenvedélybetegségek káros hatásait és a rászokás elkerülésének módját.



Ismertesse meg a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeit és
lehetőségeit.



Adjon gyakorlati tanácsot az egészséget és a testi épséget veszélyeztető tényezők,
balesetveszélyek elkerülésének módjára, a lehetőségekhez mérten tanítsa meg az
elsősegélynyújtás elemi tennivalóit.



Fejlessze ki a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész
magatartást.



Készítse fel a gyermeket/tanulókat a járványhelyzet idején szükséges egészségügyi szabályok
fontosságára, azok fokozott és maradéktalan betartására.

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei:


Életviteli feladatok



Tanórai feladatok (osztályfőnöki, családi életre nevelés);



Tanórán kívüli feladatok.

Életviteli feladatok
Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A nevelés dimenziói közt az egyik, meghatározó tényező
az egészség iránti igényre nevelés. A szó tartalmának meghatározása sugallja a feladatokat.
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Az általános iskoláskorú gyermek és kamasz iskolában eltöltött idejét számtalan tevékenysége közt
jellemezhetjük az egészsége megóvása érdekében végzett tevékenységekkel is. A napi rutinban a
tanító/tanár folyamatosan neveli, megszólítja a gyermeket az elvárt higiéniai szokások betartására, az
életviteli szokások kialakítására, azoknak mögöttes tartalmára.
Az egész napos iskola keretében számtalan lehetőség és szükség mutatkozik az egészségnevelésre.
Az életkori sajátosságok figyelembevételével ezeknek a szokásoknak, elvárásoknak a beépítése a
gyermek személyiségébe elsődleges feladatunk.

Tanórai feladatok
Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott célok és feladatok:


járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez,



életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához,



eddze akaratukat mentálisan, fizikálisan, szociálisan,



igyekezzen helyes viselkedéssel kialakítani a társak egészsége iránti felelősségvállalást is,



bővítse az egészséges életmódra vonatkozó ismereteiket.

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés:


Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelésóra, stb. Kiemelt
jelentőségű a természetismeret, a családi életre nevelés, ahol a tanterv tartalmazza az
egészségtant, az egészséges életmóddal kapcsolatos problémák, prevenció és megoldás
területét.



„Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása).



szakkörök,



évente
egy
egészségvédelemmel,
helyes
táplálkozással
(„Egészséghét”/projektnap/témanap) eseményt szervezünk a tanulók számára.

foglalkozó

Tanórán kívüli foglalkozások:


délutáni szabadidős foglalkozások,



sportprogramok,
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témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos programok,
csoportfoglalkozások,



egészséghét,



sportrendezvények, kulturális programok,



kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok,



együttműködés sportegyesületekkel.

Mindennapi testedzés megvalósítása:


testnevelés órákon,



egész napos iskolai foglalkozásokba beillesztve,



szabadidőben, rendszeres sportfoglalkozások keretében,



diáksport egyesület működtetésével, egyedi együttműködési megállapodás alapján,



egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett sportolási
részvételét,



lehetőség szerint sporttáborok szervezése,



sportversenyek lebonyolítása,



a diáksport révén diákjaink bekapcsolása a különféle versenyekbe.

Egészségfejlesztést segítő hasznos módszerek:


Játékok



Foglalkoztató előadások



Közösségépítés



Művészetek



Programok



Projektek

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők:
Belső (iskolai) résztvevők:


az intézményvezető vagy megbízottja,
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az iskolaorvos, védőnő,



a testnevelő, szaktanárok,



a diákönkormányzatot segítő pedagógus,



az iskolapszichológus,



mentálhigiénés szakember.

A külső kapcsolatok lehetőséget biztosítanak az egészségfejlesztési munka kiszélesítésére, valamint
a különböző szervezetek, szakemberek, szakértők bevonására.

A témák részletezése:


Az egészség fogalma



Az egészség, mint érték



Az egészségkultúra kialakítása, fejlesztése



Testkultúra, testápolás, testünk felépítése, serdülőkori változások



Lelki egészségvédelem



Az egészséges fiatal életmódja az iskolában, a családban



Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete.



Az értékek ismerete



A betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat.



A személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete.



A betegségek és a gyógyulást segítő magatartás.



A stressz- és feszültségoldó gyakorlatok fontossága, a kiegyensúlyozott testi, lelki
fejlődésben, és az isnterperszonális kapcsolatokban.



Az egészséget veszélyeztető tényezők: helytelen életmód, kockázatos viselkedés, veszélyes
környezet



Egészségellenőrző vizsgálatok (testsúlyellenőrzés,
önvizsgálat, mell önvizsgálata stb.)



A betegségek megelőzései



Orvoshoz fordulás

vérnyomás-ellenőrzés,

edzettségi
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Megelőzés

Táplálkozás – mozgás


Étkezési kultúra – ízlés, szokások, rendszeresség



Az étrend szerepe az egészséges táplálkozásban



Az élelmiszerek összetevői: szénhidrátok, zsírok, fehérjék, vitaminok, ásványi anyagok



A napi táplálkozás aránya



Az egyénileg kialakított mozgásprogram fontossága az egészségmegőrzésben.



A rendszeres testmozgás egészségmegőrzésében való szerepének a felismerése.



Teljesítmény és táplálkozás



Az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe.



Testsúlyellenőrzés



Az energiaigény (pihenés, tanulás, olvasás, mozgás)



Az egészséges táplálkozás kritériumai: mértékletesség, kiegyensúlyozottság, változatosság



Aktív és passzív pihenés

A fittség paraméterei: egészséges táplálkozás, optimális testsúly, a szervezet napi edzése
Testedzés – eredmény: légzésjavulás, erő- és állóképesség-növelés, személyiségfejlesztés.
Szabadidő helyes felhasználása – a helyes napirend


Az alvás, étkezés, tanulás, testedzés, szabadidő egységes összehangolása, rendszere



Rendszeresség



A tanulás egészségtana (időbeosztás, hely, testtartás stb.)



Kifáradás, jelzőrendszer



A pihenés szerepe – aktív-passzív



Vakáció, szabadidő hasznos eltöltése

Testápolás – öltözködés – személyi higiéné


Testünk felépítése és védelme



Változások a serdülőkorban



A külső megjelenés: ápoltság, tisztaság, esztétikum
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Testünk tisztántartása: testrészek higiéniája, fehérnemű szerepe, testápolószerek, napozás és
veszélyei



Öltözködés, divat, egészség



A testi higiénia

Társkapcsolatok


A serdülés hatása a személyiségre



Érzelmi problémák: jó-rossz, öröm-káröröm, gonosz, harag, rémület, félelem, szeretetszerelem, bátorság



Értékrend: önértékelés fejlődése, nagy igazságérzet



Fiúk, lányok barátsága



Kirívó magatartás, utánzás



Nemi érés tudatosulása

Káros szenvedélyek – helyes döntések


Élvezeti szerek hatásai



Alapjelentések tudatosítása: szenvedély, szorongás, mérték, mértékletesség, hozzászokás,
hiánytünetek, függőség



Dohányzás: hatóanyag, aktív, passzív, hatása, megelőzés



Alkohol: az ivás kultúrája, szokások, hatása a szervezetre, megelőzés



Kábító hatású szerek: legális és illegális, a függőség fajai, következményei,



Drogfogyasztó magatartás kialakulása, hatása



A szenvedélybetegségekkel való foglalkozás, azok elkerülése.



Egyéb függőségfajták: élvezeti szerek
gyógyszerfogyasztás, PC, TV, videó rabsága

(kávé,

csokoládé),

szerencsejátékok,

Szexuális kultúra


Érzelmek, barátság, változások kora



Személyiségfejlődés



Érettség



A szexuális felvilágosítás, nevelés; a családtervezés alapjai



Kapcsolati kultúra
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Felelősség, erkölcs



Fogamzásgátlás, abortusz veszélyei



Nemi egészség, harmónia



Nemi betegségek: szifilisz, AIDS, Hepatitis



AIDS-prevenció

Egészséges környezet védelme


Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet



Az egészséges környezet jelentősége



Környezeti ártalmak



Víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág védelme



Környezetvédelmi előírások: környezetkímélő, energiatakarékos



Új technológiák káros következményei



Hulladék csoportosítása



Hulladék gyűjtése: fedett, szelektív, fertőzésveszély



Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt

Balesetvédelem – elsősegélynyújtás


Az emberi test felépítése



Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, feladatai



Személyes biztonság



Tennivalók vészhelyzetben: balesetek, tűzesetek, sebellátás



Mindennapos betegségek előfordulása: otthon, szabadidőben, iskolában, utazás közben



Korunk veszélyforrásai: AIDS, alkoholizmus, kábítószer



Elsősegélykészlet

Az iskola egészségfejlesztési stratégiájának kimunkálása hosszú távú előrejelzés lehet a tanulók
életminőségében, a romló tendenciák megfékezésében, a javulás feltételeinek megteremtésében.
Célunk az, hogy megtanítsuk gyermekeinket arra, hogy törődjenek magukkal, fejlesszék magukban
a teljes ember igényét. Ápolják érzelmeiket, ne váljon örömnélküli kötelességgé mindennapi
munkájuk. Tudjanak örülni egymásnak, családjuknak, barátaiknak. Több megértéssel és elfogadással
éljenek együtt másokkal, így biztosan egészségesebb életet élhetnek.
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A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása:
A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten történik. Az
osztálytanítók, szaktanárok és osztályfőnökök, az öko-munkacsoport, a diákönkormányzat és más
alkalmanként felálló munkacsoportok a napi munka tervezésekor figyelemmel kísérik a program
megvalósulását. A megvalósítás során a folyamatokat tervezzük, nyomon követjük, ellenőrizzük és
értékeljük a megfogalmazott módszerek, értékek mentén.
A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, dolgozója
felelős.
a.) A program megvalósulásának ellenőrzése-értékelése
Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek:
A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységekkel szemben az elvárás az,
hogy beépüljenek a tanuló magatartásformái sorába, és spontán végzett cselekedetekké váljanak. A
tanítók, később a tanárok a tanulók közt élve „érzékelik” a folyamat fejlődését, érését, és szükség
szerint korrigálják azt.
Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés:
A tananyaghoz kapcsolódóan elsajátítandó ismeretek ellenőrizhetők, mérhetők. Részei a tanulási
folyamatnak. A tananyag számonkérésének folyamatában ellenőrizhető, hogy az életvitelszerűen
rögzítendő elemek valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrájába.
Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés:
A munkaterv szerint megszervezett témanapok, témahetek, projektek egyrészt a fejlesztési folyamat
előre tervezett elemei, másrészt a hiányosságok észlelését követő korrekciók. Az átadott ismeretek, a
megtapasztalt egészségnevelési elemek a programok során be kell épüljenek a tanuló és adott esetben
a családja napi életviteli kultúrájába, annak szerves részévé kell váljanak. Ezek a programok igen
gyakran versenyeztetéssel együtt valósulnak meg, így az eredmények követhetőek.
b.) Visszacsatolás:
Az adott események, a tanév értékelése során elért eredmények reális feltérképezése adja a következő
tervezési időszak szakmai alapját. Az elsajátítandó ismereteknek spirálisan fejlődniük kell, el kell,
hogy mélyüljenek. Ezt az iskola és a tanárok az éves munkatervben, a program- és a foglalkozási
tervekben tervezik meg.
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Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén
mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul
szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítésében,
lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai
teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására.
A jogszabály által megszabott kötelezettség végrehajtására a tanulók fizikai képességének mérésére
egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk, amelyek mutatják a tanulók
fizikai felkészültségének mértékét.
El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése,
motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a
rendszeres fizikai aktivitás is.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

1.6.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók


ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát,



ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,



ismerjék fel a vészhelyzeteket,



tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit,



sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat,



ismerkedjenek meg a mentőszolgálat működésével; sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt
hívni.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:


a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel ésjártassággal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén,



a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit,



a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások keretében –
foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának érdekében


az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel
és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével,



tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe,



támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási továbbképzésen.

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti megjelenését a
pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák.
Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:


szakkörök,



minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az
Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági Elsősegélynyújtók
Országos Egyesületének bevonásával;



évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó
(„Egészséghét”/projektnap/témanap) szervezése a tanulók számára

Komplex intézményi mozgásprogram
1. Egészséges életmód tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és
egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon).
2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően
épüljenek be az óratervi órákba.
3. Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási
programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős tevékenységekben azok
időkeretének minimum 40%-ában a testmozgás különféle formái domináljanak a tematikaitárgyi jelleghez igazodóan.
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4. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – változatos programok
keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, sportszakkör, sportkör
stb.).
5. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel,
illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel,
továbbá az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai
együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok
támogatása céljából.
6. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a
mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.
7. Az intézmény tanulói rendszeresen részt vesznek a település és a különféle szervezetek által
meghirdetett sport- és egészségnapokon.
8. Az alábbi sportágakból házibajnokságot szervezünk: asztalaitenisz, darts.
9. Napközben felszerelést biztosítunk a sportolni kívánó diákok számára.
10. A tanulmányi kirándulások és az iskola által szervezett táboroztatás keretében, tapasztalt
túravezető közreműködésével rendszeresen szervezünk kerékpártúrákat és gyalogtúrákat.
11. A tanulók fizikai állapotának mérését (NetFIT®) minden évben elvégezzük. Ezeknek a
méréseknek a tapasztalatait felhasználjuk a testnevelési órák fizikai képességfejlesztésének
megtervezésénél, a sportköri foglalkozásokon és a tömegsport órákon.
A komplex intézményi mozgásprogram adott tanéve aktualizált feladatterve az éves munkaterv
mellékleteként kerül kidolgozásra.

A tanulók fizikai állapotának méréséhez (NetFIT®) szükséges módszerek:
A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az országos mérések
sorába. Ennek értelmében kell eljárni a mérésre felkészítés és a mérés elvégzése tekintetében. A
mérésre előírt időintervallum adott év április-május hónap, tanévenkénti időzítéssel.
A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem az
egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező.
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A fizikai aktivitás jellemzője az


az egészséges testsúly,



az állóképesség és az izomerő.

1.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
Iskolai nevelő és oktató munkánk alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése,
melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a
differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a
tanítási folyamatban.
Az intézmény egészében pedagógiai hatással bír: pozitív emberi értékek, tulajdonságok kialakítására
törekvés (a szeretet, a jóság, a becsületesség, az őszinteség, az önzetlenség, a szorgalom, a
segítőkészség, a tolerancia, a felelősségérzet példáinak erősítése), az együttműködési képesség
kialakítása, az empátia fejlesztése.
Intézményünkben mindenki kiemelt figyelmet érdemlő tanuló, de külön odafigyelünk a kiemelten
tehetséges; a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra.
Alapvető pedagógiai feladatunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, amelynek alapja a
tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás,
valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási
folyamatban.
1.7.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
teendők
A hátrányos helyzetű tanulók nevelése az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés
pedagógiai rendszere (IPR) módszertani elemeinek adaptációja alapján folyik az iskolában.
Pedagógiai rendszerünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a
személyiség széles dimenzióiban írhatók le, és nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai
eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással
és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi eredményesség szintjeihez igazodik.
A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő,
számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és
erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait,
speciális erősségeit és gyengeségeit. Nevelésünk, oktatásunk igazodik a tanulóhoz, és ez azt is jelenti,
hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek tanulóink részesei.
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Alapelveink:


Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos tanulásra,
információk szerzésére.



A tanulókkal szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat és ezzel harmonizáló
feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani.



A tanulókat alapvető, korszerű kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai,
informatikai, természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, etikai) birtokába kell
juttatni.

Általános céljaink:


A kompetenciaalapú oktatás és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs
programjának összekapcsolása (a NAT és IPR).



Az iskolai program – építve több hazai és nemzetközi iskolafejlesztő program legjobb
tapasztalataira – egy olyan nyitott iskolamodellt vázol fel, amely alapvetően fontosnak tartja
a tanuló szükségleteire, viselkedésére, tulajdonságaira való reagálást, illetve érdekeltté,
motiválttá akarja tenni őt saját nevelődési, tanulási folyamataiban. Az egyén fejlesztésén
keresztül – azzal kölcsönhatásban – fejleszti a befogadó közösséget, s a közösen végzett
tevékenységek, együttes élmények, az egész személyiség érzelmi, morális fejlődését segítik.



A program a mások iránti nyitottságot és elfogadást, a szorgalmat kiemelt értéknek tekinti.
Az egész személyiséget fejlesztve tanít. Meghatározó benne a gyermekközpontúság, a
pedagógus és a tanuló kapcsolata. A tanulókon keresztül az iskolába járó gyermekek
családjaira is hat.

Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési- és oktatásszervezési keretünket
mihamarabb az alábbi kívánalmak jellemezzék:


Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei kibontakoztatásához.



Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti.



Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport-szociális készségeit.



A szülő, a család (mint partner) résztvevője az iskolai folyamatoknak, erős a család-iskolagyermek közötti kommunikáció.



Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk.



Megvalósul az oktatásban,
együttműködése.



Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk.

nevelésben

érintett

intézmények

szervezett,

tudatos
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Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, módszertani
repertoárjukat.

Tevékenységeink:


Gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő a nyilvántartás mellett a szociális és hatósági
intézményhálózattal való kapcsolattartást is biztosítja.



A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős együttműködik az iskola minden érintett
pedagógusával, a diákönkormányzattal, tagja az osztályfőnöki munkaközösségnek és
kapcsolatot tart az egészség- és környezeti neveléssel is foglalkozó munkaközösségekkel.
Segítséget nyújt a kortárs segítő hálózat kiépítéséhez és a segítők koordinálásához.

Iskolánk a nevelési tanácsadóval, és a gyermekjóléti szolgálattal az alábbi területeken működik
együtt:


Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése.



Ingyenes tankönyv biztosítása a jogszabályi kereteknek megfelelően.



Felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások szervezése.



A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai.



Pályaorientáció.



A szülőkkel való együttműködés.



A szülők és a családok nevelési gondjainak segítése.

A szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
1.7.2. Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás
Kiemelten tehetséges tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki átlag feletti általános
vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a
feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.
Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése.
Minden pedagógus, de elsősorban az osztálytanító, szaktanár, szakoktató és osztályfőnök feladata,
hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk
fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt,
együttműködést tételez fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és
szakemberekkel.
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A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban:


Differenciált tanórai munka



Tehetséggondozó programok



Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre



Felkészítés középiskolai tanulmányokra



Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése



Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejlesztésükről.



Versenyeztetés: tantárgyakhoz köthető, sport, művészeti és komplex
megszervezése, és azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten.



Részvétel a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen (SZKTV)

versenyek

1.8. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk
nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
1.8.1. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása


Fontosnak tartjuk a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítását.



Az önkormányzás képességének kialakítása.



A tanulói közösségek fejlesztése során kialakítjuk a közösségekben, hogy pedagógusi
segítséggel vagy önállóan, közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért
összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.



A közösségi nevelés területei iskolánkban: tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák),
gyakorlati foglalkozások, egyéb foglalkozások (szakkörök, kirándulások, hittancsoportok,
sportkörök), diák-önkormányzati munka.



A tanulóközösségek fejlesztésében a tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele.



A tanulói közösségek irányításánál pedagógusaink alkalmazkodnak az életkorral változó
közösségi magatartáshoz: a serdülő és ifjúkori problémákhoz.
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1.8.2. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése


A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata a közösségek
tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség
által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által
szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a
közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat
gyűjthetnek. Olyan pedagógus közösség kialakítására törekszünk, amely összehangolt
elvárásaival és nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket
koordinálni tudja. A közösségi nevelés eredményessége érdekében fontosnak tartjuk az
osztályfőnök és a gyakorlati oktató szoros együttműködését.
1.8.2.1.A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok



A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a
munkaerkölcs erősítésével.



A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek a támogatása.



A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése kooperatív együttműködéssel.



Szociális kompetencia (empátia,
alkalmazkodóképesség) fejlesztése.



Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, kísérlet,
verseny, projekt) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.



Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt elvárásaival és nevelési
eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja.



Gyakorlati foglalkozás keretében a különböző csoportszerepek elsajátítása, kipróbálása. Az
egyes munkafolyamatok felelősség-megosztása, az együttműködés és a tájékoztatás
szerepeinek gyakorlása.



Az tanulóink beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a tanulói közösségben.



A tanulók motiválása, kezdeményezéseiknek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek a támogatása.

egymásra

figyelés,

együttműködés,

tolerancia,
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1.8.2.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai


A tanulók önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére való nevelése.



Átgondolt játéktervvel és a játéktevékenység pedagógiai irányításával a közösséghez való
tartozás érzésének erősítése.



A sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (zene, tánc, képzőművészeti, kézműves, ökoiskola
stb.) járulunk hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez.



A séták, a kirándulások, erdei iskolák tevékenységeivel a természetszeretetet és a környezet
iránti felelősség elmélyítése.



A közösségben végzett munka, a közösség szabályainak megismerésével a tanulók értékek
iránti fogékonyságának erősítése.



A hagyományőrző tevékenységek fejlesztik a közösséget, erősítik a közösséghez való tartozás
érzését.



Szabadidős tevékenységek.



A felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős
programokat szervezünk, melyeken a részvétel önkéntes (pl.: túrák, kirándulások, táborok,
színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.)

1.8.2.3. A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai


Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, amellyel
nem sérti az egyéni érdekeket.



Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket.



Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.



Alakítsa ki a tanulóban a felelősségteljes közszereplés igényét, a demokratikus kommunikáció
rutinját.

1.8.3. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendje
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A tanulót megilleti az a jog, hogy életkorának megfelelő mértékben részese legyen az őt érintő
döntések meghozatalának. Ezt a jogát személyesen, illetve választott képviselőin, valamint
szülőjén/gondviselőjén keresztül gyakorolhatja. Joga van megismerni az őt érintő döntés tartalmát,
okát, következményeit. A döntési folyamat során joga van véleményét elmondani.
A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott
esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. A tanuló ezen jogai gyakorlásának
módját a házirend tartalmazza.
1.9. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái
Az iskolai nevelés-oktatás, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen
feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése.
Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom és
tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált
pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a
gyermeki személyiség kedvező fejlődése.
1.9.1. A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái


A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az iskola
igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.



Az intézmény vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon keresztül, az osztályfőnökök
folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat.



A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel.



A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az osztálytanítók és a
szaktanárok folyamatosan tájékoztatják.
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1.9.2. A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola
igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: az iskola igazgatója legalább évente egyszer a szülői
szervezet iskolai vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten. Az
osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. A szülők a gyermekük
előrehaladásáról, az esetlegesen felmerült problémákról folyamatosan tájékozódhatnak.


Családlátogatás (önállóan, illetve a családsegítő szolgálattal együtt is)



Egyéni beszélgetés



Szülői értekezlet



Fogadóóra



Bemutató óra



Érzékenyítő, attitűd formáló tréningek



Írásbeli tájékoztató



Előadások szervezése



Közös programok



Pályaválasztási tanácsadás



Kooperatív technikák alkalmazása
együttműködés növelése érdekében



Nyílt tanítási nap

a

szülők

megnyerése,

szemléletformálása

az

1.9.3. Az intézmény kapcsolattartása az alábbi szakmai szervezetekkel


Gyermek és ifjúságvédelmi szervezetek



Gyámhatóság



Szakmai szolgáltató szervezetek



Szakszolgálatok



Iskola egészségügy



Területileg illetékes kamara



Gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetek



Iskola képzési profiljába tartozó szakmai szervezetek



Kulturális és sportszervezetek



Civil szervezetek
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1.10. A tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai
1.10.1. Tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgák
Tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet által előírt
esetekben szervez az iskola (magántanulók, előrehozott érettségizők, intézményvezetői határozat,
nevelőtestületi döntés alapján kötelezettek esetében).
A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével  a vizsgára történő jelentkezéskor írásban
tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt. A tájékoztatásnak legalább 10 nappal a vizsga kezdő
időpontja előtt meg kell történnie. Vizsgát – a rendeletben meghatározottak szerint – független
vizsgabizottság előtt vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló
jogviszonyban áll. A vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények
elsajátítását vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli. A bizottság az összesített részeredmények és a
kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről.
Gyakorlati vizsgát kell tenni szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: ének-zene, vizuális
kultúra, testnevelés és sport, informatika.
Ha a tanuló a vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a halasztott időpontig úgy
folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna.
A szabályosan megtartott tanulmányokhoz kapcsolódó vizsga nem ismételhető.
Az osztályozó, a különbözeti, a pótló és a javítóvizsga követelményeit, részeit, az értékelés
szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti
követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült a Pedagógiai Program részét képező
helyi tanterv, adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az intézmény három
időszakot biztosít a lebonyolításra: augusztus, január és április folyamán. (Intézményi döntés
szerint) A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott, és közzé
teszik az intézmény honlapján.
1.10.1.1. Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, ha:


felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,



engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy
az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
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tanulmányait magántanulóként végzi,



hiányzása a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket
meghaladja, és ezért nem osztályozható,



amennyiben a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja közismeret és szakmai elméleti adott tantárgyból a
30%-ot, köteles a tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a
nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha az
elégséges számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem
osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga letétele mellett
lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti. A szakképzésben a
gyakorlati oktatásra vonatkozó mulasztásokkal kapcsolatos szabályokat az intézmény szakmai
programja tartalmazza.
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell
megszervezni.
1.10.1.2. Különbözeti vizsga


A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a
május 20-i határnappal a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek
feltétele a sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények
optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a tanulót.

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha:


írásbeli határozat alapján engedélyezték,



átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni, és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti
tanulmányokat folytatott.

Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni.
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1.10.1.3. Javítóvizsga
Ha a tanuló a tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület
határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen
osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket vagy nem
jelenik meg, évet ismételni köteles. A javítóvizsga időpontját a szorgalmi időszak lezárásakor az
iskola bejáratára kell kifüggeszteni és az iskola honlapján kell elhelyezni.
A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs lehetőséget
biztosíthat (június-augusztus).
A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet.
1.10.1.4. Pótló vizsga
Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán vagy a vizsga letétele
előtt távozott, a vizsgát megismételheti.
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha:


neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,



megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.

A pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által
megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani.
1.11. A felvétel és az átvétel szabályai
Intézményünk kizárólag a Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott szakértői véleményben Sajátos
nevelési igényűnek diagnosztizált gyermekeket veszi fel a fenntartó által előírt létszámkeretig.
A szakiskolai tanulók közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján
történik.
Felvétel
Iskolánk a felvételi kérelmekről az alábbiak szerint dönt:
A jelentkezés rendjét és a felvételi eljárást a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet szabályozza.
Szakiskolánk felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a
KIFIR rendszerében október 20-áig elhelyezi. A felvételi tájékoztató tartalmazza:
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az iskola OM-azonosítóját, telephelyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az
azokat jelölő belső kódokat,



a felvételi eljárás rendjét,



a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen
a teljesítmények értékelésének módját és figyelembe vételének arányait,



szakképzésre vonatkozó
követelményeket.

szabályok

alapján

az

egészségügyi,

pályaalkalmassági

1.12. A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer
intézményi működtetése
1.12.1. Jogszabályi hivatkozások
A lemorzsolódás megelőzését szolgáló országos korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 37. pontjában
meghatározott, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozóan intézményünk a
statisztikai adatgyűjtést teljesít.
Az Nkt. 4. § 37. pontja értelmében lemorzsolódással veszélyeztetett az a tanuló, akinek az adott
tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi
átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex,
rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.
A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben gyűjtendő
adatkörökről, valamint az adatszolgáltatás rendjéről az Nkt. vhr. rendelkezik részletesen.
Az Nkt. vhr. 26/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
létszámát a 44/J. §-ban foglalt adatok szerint összesítve szükséges megadni. Az adatszolgáltatás
azokra a tanulókra vonatkozik, akik az alábbi feltételek legalább egyikének vagy mindkettőnek
megfelelnek:

42

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020

1.12.2. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló alapfokú nevelés-oktatás esetén
a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi
átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el
a közepes (3) szintet; a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított
tanulmányi átlaga (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév
alatt 1,1 mértékben romlott.
1.12.3. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló középfokú nevelés-oktatás esetén
félévi értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi
átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el
a 2,5 szintet; a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi
átlaga (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév alatt 1,1
mértékben romlott.


1.13. Boldogságprogram – a Pánczél Imre Tagintézményben

Iskolánk, az Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő
Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pánczél Imre
Tagintézménye a 2019/20-as tanévben pályázott a Boldog Iskola címre.
A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdetett
magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Iskola” és
„Örökös Boldog Iskola” cím elnyerésére.
„A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia
eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség
fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára.”
A Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így
nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek.
A pályázat egyik feltétele, hogy az iskola legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan
tartson legalább egy Boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalja.
Iskolánk pedagógiai programjában meghatározott alapelveink, nevelési céljaink, a
személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos
pedagógiai
boldogságprogramban megfogalmazott célokkal:

feladataink

összecsengenek

a
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„A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé,
hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a
kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki
egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.” (Boldogságprogram)
Céljaink (Pedagógiai Programunk alapján):
Tolerancia: egymás elfogadása, a közösségi lét, szolidaritás.
Az önismereten alapuló öntudat, amely egyben a másik ember tisztelete is.
A nyitottság, a kíváncsiság, a játék és az öröm jogának biztosítása, a szeretet.
A problémamegoldás képességének a kifejlesztése, mely által fejlődik a jellem, a személyiség.
Az egymás iránti segítőkészség, tisztelet, együttérzés élményével gazdagodás a mindennapi
gyakorlatban.
A vitakultúra elemeinek (bírálat, önbírálat, ok-okozati összefüggések, a mások véleményére
való odafigyelés, a nyelvi megformálás) folyamatos alkalmazása.
Minél szélesebb körű önkifejezési lehetőségek biztosítása.
A saját lehetőségek értékes erőforrásként való megélése.
Az alapvető erkölcsi értékek megismerése, felismerése, tudatosítása és meggyőződéssé
alakítása.
A környezet egészére, önmagunkra irányuló helyes, pozitív irányú cselekvésre és aktivitásra
késztető érzelmek kialakítása.
Az identitásélmény (önismeret és autonóm világkép) kialakítása, illetve a mind jobb önismeret
következtében az önépítés iránti igény felkeltése, fejlesztése. Kitartás, céltudatosság és
elkötelezettség a célok megvalósításában.
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik
meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök sorrendben:
1. Boldogságfokozó hála
2. Optimizmus gyakorlása
3. Kapcsolatok ápolása
4. Boldogító jócselekedetek
5. Célok kitűzése és elérése
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6. Megküzdési stratégiák
7. Apró örömök élvezete
8. Megbocsátás
9. Testmozgás
10.

Fenntartható boldogság

A programban résztvevő osztályokban havonta legalább egy boldogságórát tartanak, ahol
feldolgozzák az adott témát. Amennyiben lehetőség van rá, a téma anyagát folyamatosan, több
órán keresztül javasolt feldolgozni. Felső tagozaton az osztályfőnöki órák, alsó tagozaton a
magyar nyelv és irodalom órák kommunikáció fejlesztésének anyaga lehet.
A témák feldolgozásánál az iskolára jellemző tanulásszervezési eljárásokat alkalmazzuk, szem előtt
tartva az adaptív oktatás ismérveit.
Az iskolai munkatervben feltüntetjük a Boldog iskola program felelősét, valamint a program és az
ezzel kapcsolatos módszertani megbeszélések és továbbképzések tervezett időpontjait.

1.14 Lázár Ervin program
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján
Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak
és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország
kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítése az
állam kiemelt felelőssége.
A Kormány fenti határozata alapján a Lázár Ervin Program szociális helyzettől és lakóhelytől
függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri
alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei
hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.
A 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozatnak megfelelően intézményünk tanulói részt vesznek a Lázár
Ervin Programban.
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Az óvodai program készült A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve 2020 felhasználásával.

1. Az óvoda jellemzői

1.1. Az óvodai csoport helye az intézmény rendszerében
A gyógypedagógia nevelést - oktatást végző többcélú oktatási intézményünkben az
Alapító Okirat alapján alaptevékenység keretében ellátandó feladat a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése. A csoportba kerülés törvényben szabályozott feltétele a
Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleménye. Ennek értelmében a komplex vizsgálat
diagnózisa alapján - a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveivel
összhangban – mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos valamint autista
gyermekek számára biztosítunk óvodai nevelés keretében, kötelező iskolai életmódra felkészítő
foglalkozást.

1.2. Az óvodai csoport jellemzői
Csoportok száma:
Békéscsabán lévő intézményünkben: 2 csoport
Gyulán lévő tagintézményünkben: 2 csoport
Csoport létszáma: alapdokumentum szerint
A csoport szakmai szempontú összetételének jellemzői:
Gyermekeink sajátos nevelési igénye kifejezi:
a) a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb
pszichés fejlődési zavar által okozott részleges vagy teljes körű módosulását,
b) a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthetőségét.
Személyéi feltételek, csoportonként:
2 fő óvodapedagógus/ gyógypedagógus
1 fő gyógypedagógiai asszisztens
1 fő dajka
Pedagógusaink szakmai, pedagógiai munkánk színvonalának emelése érdekében évről
– évre részt vesznek továbbképzéseken. Nevelési programunk minél magasabb színvonalon
történő megvalósítása érdekében azokat a továbbképzéseket preferáljuk, melyek ahhoz
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szorosan kapcsolódnak, ismereteik bővítése során megismerkednek új digitális módszerekkel,
anyagokkal. Munkájuk során törekednek a fejlődésre, amelynek alapja az önértékelés és a
partnerek visszajelzései.
Az óvodai csoport nevelői gyógypedagógusok és óvodapedagógusok szakmailag jól képzett,
innovatív hozzáállású, a sérült gyermekek fejlesztése ügyében elkötelezett, nagyfokú
empátiával rendelkező munkatársak. A nevelőmunkához kapcsolódó, - többféle- egyéb
tanfolyami végzettséggel is rendelkeznek.
Az óvodai csoportokban feladatokat ellátó pedagógusok a nevelőtestület tagjai, munkájukat
főállású, szakképzett gyógypedagógiai asszisztensek segítik. A technikai dolgozók (dajka,
takarító,

konyhai

alkalmazott)

gyermekközpontú,

lelkiismeretes

munkát

végeznek.

Szeretetteljes odafordulással, különös figyelmet fordítanak a gyermekekre.
Kollégáink intézményen belüli és kívüli szakmai csoportokkal aktívan együttműködnek,
személyes és online kapcsolattartás során egyaránt.
Tárgyi feltételek:
Mindkét intézményünkben jól felszerelt, a speciális igényeket kielégítő eszközökkel,
játékokkal ellátott csoportszobákban vannak a gyermekek. A berendezést oly módon alakítottuk
ki, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek. A
gyermekek fejlesztése során törekedni kell a mindennapi életben használt tárgyak, eszközök
alkalmazására, valamint ha szükséges, a gyermek érdeklődésének megfelelő speciális jutalmak
használatára. Az óvodai fizikai környezet strukturáltsága, szervezettsége biztosítson megfelelő
munkakörnyezetet a pedagógusnak, valamint hatékonyan segítse elő a gyermekek minél
nagyobb fokú önállóságát. A különböző funkcióknak külön teret kell biztosítani, hogy a
gyermekek számára egyértelmű legyen az egyes aktivitások helye (bejósolható környezet).
A napirend túlnyomó részét a csoportszobában töltjük, itt zajlik a foglalkozások többsége, az
étkezések és a pihenések is. A gyermekek számára a csoportszoba mellett kialakított óvodai
mosdóhelyiség található, melyet a 2 csoport felváltva közösen használ. Az udvaron több olyan
játszóterület található, amelyet az iskolások mellett az óvodás korú gyermekek is biztonsággal
használhatnak. Itt a gyermekek játék és mozgási igényét különféle játékeszközök szolgálják.

1.3. Az óvodai csoport nevelési programjának jellemzői
Az óvodai program az intézmény egységes szervezeti keretében, funkciójának
megfelelően illeszkedik az intézményi célkitűzésekhez, feladat rendszerekhez.
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Értelemszerűen az egész intézmény vonatkozásában jellemző programelemek, úgymint
kapcsolatok, kapcsolatrendszerek, hagyományok, gyermekvédelem az óvodai szakaszt is
magukba ölelik. Ily módon az óvodai programunk az intézmény Nevelési és Pedagógiai
programjának részeként tekintendő.
Az óvodai nevelés országos alapprogramjának megvalósítása az alábbiak figyelembevételével
valósul meg:


A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének sajátossága, hogy
gyógypedagógiai- orvosi- pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, terápiás
javaslatára épül.



A módszerek, terápiák, technikák megválasztása és alkalmazása sérülés specifikusan
történik.



Tudatosan épít a nem, vagy kevésbé sérült funkciók differenciáltabb fejlesztésével a
kompenzációs lehetőségekre.



A gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza
meg.



A fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis mozgásos észlelés
folyamatát, motoros képességek, beszéd- és nyelvi képességek fejlesztését.

2. Az óvoda átfogó nevelési terve

2.1. Gyermekkép, óvodakép
Óvodai csoportunkban folyó nevelés gyermekközpontú, a másságot tiszteleten tartó,
humán pedagógiai értéken alapuló, a személyiség teljes kibontakoztatását biztosító pedagógiai
tevékenység.
A pedagógusi hivatást magas színvonalon végző, szakmailag jól felkészült, folyamatos
megújulásra kész, segítő identitású óvodapedagógusok, gyógypedagógusok és szakképzett
gyógypedagógiai

asszisztensek

biztosítékai

a

feladatrendszer

megvalósításának.

A

csoportokban folyó munkát dajka segíti.
Kiemelkedő jelentőségű a gyermeki másság tiszteletben tartása. A családdal közösen kialakított
és a szülők folyamatos együttműködő részvételét igénylő nevelési színterek biztonságot nyújtó,
szeretetteljes légkörben sokszínű tevékenységet biztosítanak a fejlesztéshez, a neveléshez. A
tevékenységek egyenrangúan biztosítanak örömforrást és tudatos fejlesztést az óvodai életben.
Alapvető gyermeki tevékenység a játék, a személyiség fejlődését, az elmaradások okozta
hátrányok kompenzálását a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelő játékos tevékenység
5
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keretében végzett fejlesztést hivatott biztosítani, mely tevékenységekben arányosan, a
mindenkori fejlettségi állapotot figyelembe vevően kell szerepelnie a spontaneitásnak és az
irányított foglalkozásnak.
Munkánkat a gyermekközpontúság, a rugalmasság, valamint speciális nevelési szükségletekhez
igazodó terápiás eljárások alkalmazása jellemzi. Igyekszünk praktikus és esztétikus környezet
megteremtésével, az elfogadó, szerető és biztonságot adó légkör kialakításával segíteni a
gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását.
A rugalmasan összeállított foglalkozások mindig a gyermek speciális nevelési szükségleteihez
igazodnak. Az óvodai foglalkozások komplexek és egymással szoros kapcsolatban vannak.
Gyermekkép
Óvodásaink különleges gondozást, speciális nevelést igényelnek. Ezt szem előtt tartva
építettük fel nevelési programunkat. Idegrendszeri sérülésük miatt sokszor direkt módon kell
megtanítani őket mindazokra, amelyeket a gyermekek a többségi óvodában indirekt módon
sajátítanak el. Kíváncsiságuk alacsonyabb szintje, illetve hiánya miatt nem várható, hogy
mindig önként kapcsolódjanak be egy tevékenységbe.
2.1.1. Enyhe értelmi fogyatékos gyermek
A külön óvodai csoportban történő nevelése kizárólag az 5. életévét betöltött – óvodai nevelésre
kötelezett – és a komplex – pedagógiai-gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai és orvosi
– vizsgálat diagnózisa alapján egyértelműen az enyhe értelmi fogyatékos övezetbe sorolt
gyermekek számára abban az esetben lehet szakmailag indokolt, ha a gyermek nevelése
vélhetően csak a speciális nevelés keretében biztosított, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés
mellett valósítható meg megfelelően.

2.1.2. Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek
Az óvodába lépésekor jellemző a bizonytalan nagymozgás, ügyetlen manipuláció,
előfordulhatnak sztereotip mozgások. Szobatisztaság kialakulatlan, beszédértés gyenge, sok
esetben a kommunikáció súlyosan akadályozott. Sérült a figyelem, a motiváció, az emlékezet
és a kitartás.

2.1.3. Beszédfogyatékos gyermek
Beszédfogyatékos gyermek esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi képességrendszer
szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv elsajátítás folyamata
6
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akadályozott, a gyermek életkorától eltérő. A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros
vagy szenzomotoros problémája (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú
diszfázia, a folyamatos beszéd zavarai, logofóbia, centrális eredetű szerzett beszédzavarok,
orrhangzós beszéd), illetve a beszédproblémákhoz társuló megismerési nehézségek és
viselkedés zavarok miatt eltérően fejlődik.
A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképességzavarok
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek
nehezítik a gyermek beilleszkedését.

2.1.4. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek
Az autizmus spektrum zavarok meghatározó jellegzetessége a társas viselkedést, a
kölcsönösséget igénylő kommunikációt és a rugalmas viselkedésszervezést megalapozó
kognitív készségek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul
meg. Az állapot hátterében az idegrendszer fejlődési zavara áll. Az autizmus spektrum zavarral
küzdő gyermekre jellemző a kölcsönösséget igénylő társas helyzetek megértésének és azokban
való részvételének zavara, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a
rugalmatlan, sztereotip viselkedés, a viselkedésszervezés és kivitelezés zavara és az egyenetlen
képességprofil. Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti,
hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel
együtt járva. A fejlődési zavar átlagos, vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen
befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas
viselkedés fejlődését, ezért sérülés-specifikus fejlesztésre minden érintett gyermeknek joga és
szüksége van. Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul
ki beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése,
hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. Az alapvető problémák közé
tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy hiányozhat a kommunikáció és a
beszéd hasznának, hatalmának megértése, vagyis hiányozhat annak megértése, hogy mások
érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet.
Az autizmus spektrum zavarral küzdő kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő
habilitációs terápiája megelőzheti egyes tünetek kialakulását, enyhítheti a fejlődés devianciáját.
Ennek eredményeként a nem beszélő, vagy megkésett beszédfejlődésű gyermek (ha mentális
szintje megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet korlátozott mennyiségű, de célszerűen
használt augmentált – vizuálisan segített – kommunikációs eszköztárral. A gyermek a szociális
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interakció csecsemőkori fejlődési szintjének megfelelő egyes képességeket segítséggel
használhat, és a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési helyzetekben, illetve környezetében
az egyéni fejlesztéshez szükséges viselkedéselemekkel képességeitől függően rendelkezhet.

2.1.5. A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek
A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású – az
ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő – részképességzavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi. Az érintett gyermekek az átlagnál
nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta feszültségeket, a váratlan zajokat.
Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak. Fokozottabban igénylik a
tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat, valamint a pozitív visszajelzést, a
sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. A kognitív, az emocionális-szociális
képességek eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést, az iskolába lépésre való felkészülési
folyamatot késleltetheti.

2.1.6. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek
A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszervrendszer
veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó
mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos
tapasztalatszerzés és a szocializáció. A különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás
keletkezésének ideje, formája, mértéke és területe.
A jelentősen eltérő kóreredet – végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett
végtaghiányok; petyhüdt bénulást okozó kórformák; a korai agykárosodás utáni mozgásrendellenességek; egyéb, maradandó mozgásállapot-változást, mozgáskorlátozottságot okozó
kórformák; a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák – és károsodás miatt a
mozgáskorlátozottság egyénileg is sok eltérést mutat.

2.1.7. A látási fogyatékos (látássérült) gyermek
A látássérült gyermek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két
szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0–0,33 (0–33%-os látásteljesítmény) közötti.
Látássérült az a gyermek is, akinek látótere – tekintése fixációs pontjától mindkét irányban
legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°.
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A látássérült gyermekek a nevelés szempontjából lehetnek: vakok, aliglátók és gyengénlátók.
A speciális, gyermekre szabott pedagógiai program meghatározója a látásélesség mellett: a
látássérülés kóroki tényezője, a látássérülés bekövetkeztének időpontja, és a látássérüléshez
esetleg csatlakozó egyéb fogyatékosság, rendellenesség.

2.1.8. A hallási fogyatékos (hallássérült) gyermek
A súlyos fokban hallássérült – siket – és a kevésbé súlyosan vagy közepes fokban hallássérült
– nagyothalló – gyermekek hallásvesztesége a főbb beszédfrekvenciákon olyan mértékű, hogy
ennek következtében a beszédnek hallás útján történő megértésére nem, vagy csak részben
képesek. A halláskárosodás miatt – az állapot fennmaradása esetén – bizonyos esetekben –
teljesen elmarad, vagy erősen sérül a beszéd és a nyelvi kompetencia. Az előzőek miatt
korlátozott a nyelvi alapokon történő fogalmi gondolkodás kialakulása, aminek következtében
módosul a gyermek megismerő tevékenysége, esetenként egész személyisége megváltozik. A
legkorábbi életkortól alkalmazott orvosi-egészségügyi és speciális pedagógiai ellátás együttes
megvalósításával a súlyos következmények csökkenthetők.
A megfelelő otológiai, pedoaudiológiai gondozás, a korszerű hallókészülékkel történő ellátás
és a hallásjavító műtétek mellett (cochlea implantáció), a speciális pedagógiai segítség
eredményeként a gyermek óvodás életkorára elérhető, hogy a súlyos fokban hallássérült (siket)
kisgyermek érzékeli a hangot. Képes lesz az emberi hang kommunikációs funkciójának
felismerésére. A beszédhallás fejlődésével és a szájra irányultság kialakulásával párhuzamosan
tudatos hangadásra képessé válik. Megindul a passzív és aktív szókincs fejlődése, elhangzanak
az első szavak. Mindez a szülők folyamatos közreműködését és együttműködését is igényli.
Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a súlyosan hallássérült szülők gyermekeire, akik
nagy része használja a jelnyelvet vagy annak elemeit, mint kifejezőeszközt.
Bár a hallássérült szülő hallássérült gyermekére az adott intézmény pedagógiai programjában
előírt

kommunikációs

forma

(beszéd,

gesztus)

vonatkozik,

kívánatos,

hogy

a

(gyógy)pedagógus oly mértékben legyen jártas a jelnyelv használatában, hogy azt szükség
esetén fel tudja használni a gyermekekkel való kommunikációban és a hallássérült szülőkkel
való érintkezésben.
A kevésbé súlyos- vagy közepesen fokban hallássérült (nagyothalló) és a korai életkorban
cochlea implantált kisgyermekek képessé válhatnak a hallásra épített kommunikációra.
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2.2. Az óvodai nevelés cél és feladatrendszere
Az intézmény akkor tölti be valós társadalmi funkcióját, ha nevelési, fejlesztési céljai
elérése érdekében sokirányú tevékenységekre alapozott, fejlesztési-fejlődési lehetőségekben
gazdag nevelési alaphelyzetet biztosít, és ehhez egyenrangúan veszi figyelembe a tanuló egyéni
szükségleteit és a társadalmi szükségleteket.
Az óvodai csoport tevékenységrendszerében a következő alapfeladatok megvalósítására
törekszünk az egyéni képességekhez mérten:


a fejlődés egyenetlenségeinek korrigálása,



a pszichikus funkciók egyensúlyának kialakítása,



a gyermek iskolaérettségének biztosítása

Nevelési célok:
Mindazoknak a feltételeknek a biztosítása, mely figyelembe veszi:


a gyermek speciális szükségleteit,



életkori és érési sajátosságait,



a gyermek egyéni fejlődési tempóját,



az egyéni teherbíró képességét.

Mindezek mellett érzelmi biztonságot nyújt, harmonikusan fejleszti a személyiséget, a testi,
értelmi, szociális képességeket.
2.2.1. Enyhe értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésének feladatai
Komplex gyógypedagógiai vizsgálat alapján készült szakértői vélemény javaslatai alapján.

2.2.2. Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésének feladatai
A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében a kis lépések elvét alkalmazva, a
gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe vevő képességfejlesztés
kellő időt, alkalmat kell, hogy biztosítson:
a) az alapmozgások, manipuláció kialakítására, fejlesztésére,
b) a minimális kontaktus, kooperációs készség, valamint a nonverbális és verbális
kommunikáció fejlesztésére, a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelően a szóbeli
kommunikációt kiegészítő, illetve helyettesítő módszerek, eszközök alkalmazásával történő
fejlesztésére,
c) a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére,
d) a szobatisztaság, az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására,
10
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e) az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztésére.
Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a gesztussal kísért,
egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok ismétlésnek.
A fejlesztés során a csoportos foglalkozásokon törekedni kell a megfelelő motiváció
fenntartására, a csoportban az egymáshoz való közeledésre, az egymás melletti tevékenykedés
fejlesztésére.

2.2.3. Beszédfogyatékos gyermek fejlesztésének feladatai
A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, az aktív nyelvhasználatot segítő,
speciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben valósulhat meg a gyermek komplex
állapotfelmérése alapján. A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztőmunka
során fontos, hogy az ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon,
cselekvésbe ágyazott játékos módszerekkel tegyük lehetővé, amely segíti a társas kapcsolatok
kialakulását és a személyiség fejlődését is.
Az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat az aktív nyelvhasználat és
kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési funkciók, valamint a
vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi élet fejlesztése, speciális eszközök és
módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos fejlesztési formában. A speciális nevelés
keretében biztosított fejlesztés segíti az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint elérését. A
gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatni kell, a gyermek fejlesztése a
szülőkkel való együttműködés keretében, egyéni fejlesztési terv alapján valósulhat meg.
Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul
elő, vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és pszichés fejlődés zavara társul, az
eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával
valósulhat meg.

2.2.4. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek fejlesztésének feladatai
A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő céljai, kiegészítve a
viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiájával, szükség esetén a
korai elemi készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás) fejlesztésének
elemeivel.
A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autizmus spektrum zavarral küzdő
kisgyermekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az óvodai
nevelés elsődleges feladata. Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a szülőkkel
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való együttműködés eredményeképpen az egész ébren töltött idő – különösen a természetes
élethelyzetek – használandóak a fejlesztésre. Az óvodai fejlesztés alapja minden esetben
pszichológiai képességmérés. A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése egyéni
felméréssel történik, speciális eszközök és módszerek használatával, egyéni fejlesztési
helyzetben megalapozva. A gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai
környezet megfelelő kialakítása, és a speciális módszerekben képzett szakember vagy fejlesztő
asszisztens jelenléte szükséges.

2.2.5. A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek fejlesztésének feladatai
Az óvodai nevelés és fejlesztés során kiemelt feladat: a gyermek szakértői bizottsági
véleményében foglaltakra alapozva a részképesség-zavarok egyéni fejlesztési terv szerinti
korrekciója és kompenzálása tudományosan megalapozott szakmai módszerek alkalmazásával.
A fejlesztés szakmai teamben, és a szülő aktív bevonásával történjen. További feladat
megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, inadaptív viselkedés
kialakulását, és megalapozni az eredményes iskolai előmenetelhez szükséges készültséget.
Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis
befejezését követően ellenőrizni kell, és amennyiben szükséges, a fejlesztés további menetét
erre alapozva kell meghatározni.
Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció a pszichés fejlődési zavar jellegét
megállapító, komplex – pedagógiai-gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi – szakértői
véleményben foglaltak alapján történik.

2.2.6. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek fejlesztésének feladatai
A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott és halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott)
gyermek óvodai nevelése során kiemelt feladat a mozgásos akadályozottságból eredő hátrányok
csökkentése, megszűntetése, a speciális, egyénre szabott eszközök használatának kipróbálása,
megtanítása, s ezek segítségével a tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb
megismertetése, és ily módon az életkornak megfelelő tapasztalatszerzésre, a megtanult mozgás
alkalmazására nevelés. Az óvodában biztosítani kell a gyermek állapotához igazodó megfelelő
mozgás- és életteret (az ehhez szükséges akadálymentes környezetet, sajátos technikai
eszközöket, például lejtő, kapaszkodó), mindig szem előtt tartva az önállóságra nevelés elvét.
Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció és a terápia feladatait, valamint a
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mozgásnevelést az óvodai tevékenységek körébe kell beépíteni. Az elsajátított mozgásminták
rögzítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a napirend egészét átszövő feladat.
Óvodáskorú mozgáskorlátozott gyermek fejlesztése, nevelése speciális szempontok
figyelembevételét kívánja, az óvodai nevelés valamennyi területén.

2.2.7. A látási fogyatékos (látássérült ) gyermek fejlesztésének feladatai
A látási kontroll hiányosságainak korrigálására minden látássérült gyermek esetében segíteni
kell a részvételt a közös játékban, a közösséghez való alkalmazkodást, a viselkedési formák
megtanulását és gyakorlását, a közösség előtti szereplést.
Kiemelt hangsúlyt kap az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és helyük megismertetése, a
rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán tartása.
Az óvodai nevelés során mindvégig figyelembe kell venni a látássérült gyermek fizikai
terhelhetőségének korlátait, különös tekintettel az adott szembetegségre.
a) Az óvodai nevelésben részesülő vak gyermekeknél (vízus: 0) is kiemelt szerepet kap a játék,
ami tág lehetőséget ad az ép érzékszervek aktivizálásával a hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés, mozgás-ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztésére. Mozgásnevelésükben
kiemelten fontos a testkultúra kialakítása, a tartáshibák megelőzése, a helyes testtartás
megtanítása, majd folyamatos fejlesztése. A vak gyermekek fejlesztésében hangsúlyos a zenei
nevelés, mely egyszerre fejleszti a hallást és a mozgást.
Az önkiszolgálás terén életkoruk és sérültségük mértéke szerinti önállóság kialakítása a cél. A
környezetük valósághű megismerése széles körű érzékeltetéshez, a biztonságos téri tájékozódás
támpontokhoz kötötten valósítható meg. Az eszközök kiválasztásánál – színek helyett –
elsődleges szempont a jól tapinthatóság biztosítása. A környezet kialakításakor tapintható
jelzések alkalmazása, a bútorok lehetőség szerinti állandó rendje javasolt. A számélmények
kialakulását az akusztikus minták, a mozgás és a verbális kifejezések is hatékonyabbá teszik,
az óvodai tevékenységek során a hatrekeszes dobozok, gombás-, szöges táblák alkalmazása a
Braille-írás-, -olvasásrendszer megtanulását készíti elő.
b) Az aliglátó gyermekek (vízus: a fényérzéstől 10%-os látásteljesítményig) adottságaik szerint
vagy a tapintó-halló vagy a látó-halló (tapintó) életmódra készíthetők fel.
A látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó gyermekek (pl. fényérzékelők, színeket
felismerők) nevelési programja a tapintó-halló életmódra felkészítést célozza [2.2. a) pont], de
nem hanyagolható el látásteljesítményük megőrzése, intenzív fejlesztése sem.
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Az aliglátó gyermekek közül a látásukat praktikusan jól használók számára olyan fejlesztő
programot kell biztosítani, mely a látó-halló (tapintó) életmódra felkészítést tűzi ki célul.
A fejlesztés fő területei ez esetben megegyeznek a gyengénlátó gyermekek nevelésének
elveivel [2.2. c) pont].
c) A gyengénlátó gyermekek (vízus: 10%-os látásteljesítménytől 33%-ig) főleg látásuk útján
tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz képest sokkal közelebbről, kisebb térben tudják
azt használni. Nevelésük speciális optikai eszközök segítségével a vizuális megismerés útján
történik, de jelentős szerep jut a nevelésben a többi, elsősorban a hallási és tapintási analizátor
kompenzatív működésének is. Kiemelten fontos a testtartási hibák megelőzése, a helyes
testtartás megtanítása, az ehhez szükséges környezet (pl. dönthető asztallap, egyéni
megvilágítás) biztosítása.
A gyengénlátó gyermek fejlesztésének kiemelt területei az óvodában:
A gyengénlátó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények hiányossága
jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális megismertetése.
Területei:
-

Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben.

-

A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság.

-

Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával.

-

A finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése.

-

A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében
egyaránt.

-

Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése

-

A hallási figyelem és megkülönböztető képesség segíti a tájékozódást, tanulást.

-

A tapintás által szerezhető információk kiegészítik a tárgyak tulajdonságairól szerzett
ismereteket.

d) A halmozottan fogyatékos látássérült gyermekek esetében a látás hiányán vagy különböző
mértékű csökkenésén kívül még más, testi, érzékszervi vagy értelmi sérülés is nehezíti a
fejlesztés lehetőségét, amely döntően a látássérültek pedagógiája és a társuló fogyatékosság
gyógypedagógiai módszereinek kombinációival történik. Az eredményességet a döntően
egyéni vagy kiscsoportos szervezés biztosítja. Ez gyógypedagógiai óvodai ellátásban
valósulhat meg.
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2.2.8. A hallási fogyatékos (hallássérült) gyermek fejlesztésének feladatai
A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata – a korai pedagógiai és
audiológiai gondozásra építve – a nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása,
fejlesztése. A fejlesztés eredményességét döntően meghatározza, hogy a gyermek az óvodába
lépés időszakában milyen beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a
hallásállapottól és a beszéd kialakulását egyénenként is nagymértékben és eltérő módon
befolyásoló egyéb tényezőktől (például kognitív és pszichés állapot, szociokulturális környezet
korai és optimális pedoaudiológiai ellátástól stb.).
Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében megjelenik.
Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe be kell vonni a
hallássérült gyermekeket.
A fejlesztés feladatai:
a) A súlyos fokban hallássérült – siket – gyermekek (a beszédtartományban mért
hallásveszteség 90 dB vagy nagyobb) óvodás életkorban történő fejlesztési feladata a nyelvi
kommunikáció rendszerében a hallás és a beszédértés fejlesztése, a hangos beszéd aktív
használatának építése, a grafomotoros készségfejlesztés és a diszfázia-prevenció.
Az óvodai nevelés során arra kell törekedni, hogy a súlyos fokban hallássérült kisgyermek
hangmegnyilvánulásaival, majd beszéddel hívja fel magára a figyelmet, közölje kívánságait.
Környezete igyekezzen a gyermek közölnivalóját, kommunikációs próbálkozásait megérteni.
Az óvodai nevelés egész időtartamát átfogó feladat a kognitív funkciók és az érzelmi élet
fejlesztése, alapvető önkiszolgálási szokások elsajátítása, az aktív nyelvhasználat építése.
Ennek keretében kell fejleszteni a beszédértést, szókincset, szájról olvasási készséget.
Törekedni kell a beszédérthetőségének kialakítására, főleg a magánhangzók esetében.
A nyelvi kommunikáció megalapozása érdekében kívánatos, hogy értsék, ismerjék fel hány szó,
rövid mondat grafikus képét, hozzájuk intézett leggyakoribb kérdéseket, közléseket.
b) A nagyothalló – gyermekeknél a beszédtartományban mért hallásveszteség 30–45 dB
közötti, középsúlyos esetben 45–65 dB közötti, súlyos esetben 65–90 dB közötti
hallásveszteséget mutatnak ki. A nagyothalló óvodás korú gyermekek az emberi beszéd, a
környezeti hangok korlátozott felfogására, differenciálására képesek. Beszédfejlődésük késve,
általában spontán (hallókészülék segítségével vagy anélkül), esetenként azonban csak speciális
segítséggel indul meg.
A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció
megindítása, és/vagy fejlesztése a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a
15

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020

beszédértés, a szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a
beszédérthetőség folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló gyermekek
különböző mértékben közelítik meg a halló társak nyelvi teljesítményét.
A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő
környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása, szükség
esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek használata,
valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés rendszerébe.
c) A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált) hallássérült
gyermeknél – egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fizikai értelemben
közel ép hallás mérhető.
Fejlesztésük stratégiája döntően a beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazásával történik.
Beszédértésük, hangzó beszéd produkciójuk fejlődése hasonlóságot mutat a hallók
beszédfejlődésével.
Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ a műtét időpontjától. a család aktív
együttműködésétől. A minél korábban végzett hallásjavító műtét előtti és utáni pedagógiai
habilitációs és rehabilitációs fejlesztés, szülői támogatás, foglalkozás – valamint azzal
párhuzamosan –, az audiológiai gondozás eredményezi a nyelvi fejlődés gyorsabb, magasabb
szintű elsajátítását.
d) A halmozottan fogyatékos hallássérült óvodás korú gyermekek esetében a hallás különböző
mértékű csökkenésén kívül még más (esetenként mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy a
pszichés fejlődés zavara) fogyatékosság is súlyosbítja a fejlesztés lehetőségét. A velük való
foglalkozás döntően a szurdopedagógia és a társuló fogyatékosság gyógypedagógiai
módszereinek kombinációival, egyéni fejlesztési terv alapján történik. Fejlesztésüket
eredményesen egyéni vagy kiscsoportos formában lehet megvalósítani.

2.3. Az óvodai nevelés általános feladatai
Kiemelt céljaink
A gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsuk a sérült gyermekek különleges
gondozási szükségletéből adódó óvodai nevelését, fejlesztő felkészítését, felzárkóztatását,
különös hangsúlyt fektetve a személyre szóló fejlesztésre.
A gyermekek életkorának, állapotának figyelembe vételével juttassuk el őket egyéni
képességeik maximumára.
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Az óvodai nevelés keretében felkészítsük a gyermekeket az eredményes szocializációra, az
iskolai érettségre.
Fejlesztési célok
Az óvodai élet mindennapjaiban tudatos, átgondolt megszervezésével, a gyermekek
állandó tevékenykedtetésével, a gyakorlási lehetőségek állandó biztosításával, az érzékszervek
folyamatos tréningjével szeretnénk elérni, hogy a gyermekek fejlődjenek.
Felmérik a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális állapotát valamint a szakértői véleményre
támaszkodva egyéni fejlesztési terveket készítenek. A differenciálás megfelelő módját,
formáját választja a pedagógus. Az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati
alkalmazását is lehetővé teszik.
A pedagógiai munkáját éves szinten tematikus egységekre és foglalkozásokra bontva is
megtervezi. A terv készítésekor figyelembe veszi a csoport összetételét, életkori sajátosságait,
előzetes tudásukat és a korábbi mérési, értékelési eredményeket is. Folyamatosan alkalmazza a
különféle csoportos, egyéni munkaformákat.
Előzetes tervezés után vezeti le a foglalkozásokat, de szükség esetén képes rugalmasan eltérni
a tervezettől a tanulás eredményessége érdekében. Az új ismeretek hatékony elsajátítása
érdekében folyamatosan fejlesztik az alapkészségeket. Munkájukban az erősségek és
gyengeségek feltárása adja az alapját a következő időszak tervezésének.
A tervezésben és a megvalósításban a lehetőségeknek megfelelően használják a digitális és
multimédiás eszközöket.
Pedagógiai célok
A pedagógusok pedagógiai munkájukban az oktatást, nevelést egységben szemlélik. Az
elsajátítandó ismereteket több oldalról és többféle módszerrel közelítik meg. A gyermekeket
önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására nevelik. Munkájuk során változatosan
használják az oktatási módszereket és eszközöket, törekednek a kulcskompetenciák
fejlesztésére. Képesek építeni a gyermekek más forrásból szerzett tudására, tapasztalatára,
együtt működnek más szakemberekkel. Az új fogalmakat a tartalmuk megőrzésével, a
gyermekek életkorának, előzetes ismereteinek megfelelő szó – és eszközhasználat segítségével
adják át.
A pedagógusok munkájuk során érthetően és pedagógiai céljaiknak megfelelően
kommunikálnak. Teret engednek a gyermekek egyéni és egymás közötti kommunikációjának,
ezzel támogatva a fejlődésüket. A partnerek igényeit szem előtt tartva igyekeznek az
infokommunikációs eszközök nyújtotta lehetőségek kihasználására.
17
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Folyamatosan értékelik, dicsérik, pozitívan megerősítik a gyermekeket. Visszajelzéseik,
világosak, egyértelműek, amelyek a tanulás támogatása érdekében történnek valamint fejlesztő
jellegűek. Törekednek rá, hogy az értékelésük építő jellegű legyen, de nem hallgatják el a
hibákat és a hiányosságokat sem. Az ellenőrző tevékenység során az ismeretek és készségek
értékelésén túl folyamatosan minősítik a gyermekek képességeinek, teljesítményeinek,
magatartásának, szorgalmának, egész személyiségének fejlődését.

2.3.1. Az egészséges életmód
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényeinek alakítása ebben az
életkorban (melyet az erőteljes testi fejlődés jellemez) kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés
feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése, ezen belül:


A gyermek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód, a
testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása.



A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítse, mozgásigényének
kielégítése.



A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet biztosítása.



Ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és
korrekciós testi nevelési feladatok ellátása (konduktív ped. eljárások, SZIT/TSMT
terápia, szomatopedagógia)

2.3.2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció
Cél a személyiség biztonságérzetének megteremtése, a közösségi tevékenység
szabályozott, önelfogadáson és mások elfogadásán alapuló gyakorlatának biztosítása.
Az óvodás korú gyermek jellemző tulajdonsága a magatartás érzelmi vezéreltsége. Az érzelmek
dominálnak ezért fontos a nyitott, szeretetteljes légkör, otthonosság érzelmi biztonság
megteremtése.
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus gyógypedagógus
viselkedése modell értékű. Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatot
érzelmi töltés jellemezze.
Különös tekintettel kell lenni gyermekeink megelőző életszakaszaiban fellelhető elégtelen
kapcsolatrendszerek
rendellenességekre,

következményeire,
azok

korrekciós,

a

kialakult

kompenzáló

viselkedési,

neveléssel

történő

magatartási
enyhítésére,

megszüntetésére.
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A társas együttlét a társas kapcsolatok keretei között fejlődik a másokkal való törődés
képessége, az erkölcsi normák és tulajdonságok. Az ismétlődő közös, örömteli tevékenység
mélyíti az összetartozás élményét, erősíti az egymásra való odafigyelést, egymás segítését.
Az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és éntudatának
alakulást, engedjenek teret érvényesítő törekvéseinek.
A gyermek nyitottságára építve elősegíthetjük, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a
természetben és környezetében megmutatkozó jóra és szépre.
A foglalkozások során lehetőséget teremt az együttműködésre, egymás véleményének
elfogadására. A pedagógus a foglalkozásokon kívül is a nyílt, őszinte kommunikációra
törekszik, egymás elfogadására, tiszteletére neveli a gyermekeket. Olyan programokat
szerveznek, hogy azok pozitívan hassanak az óvodások érzelemvilágára.
A konfliktusok megelőzésére törekszenek. A már kialakult konfliktusokat időben felismerik és
a gyermekek számára ismert szabályrendszer szerint kezelik.

2.3.3. Az értelmi fejlesztés, nevelés
Az értelmi képességek fejlesztése konkrét tevékenységek útján valósulhat meg. A
cselekvésen alapuló megismerési folyamatokat három szinten szervezhetjük meg:
1. tárgyi cselekvési szinten (pl: tárgyak csoportosítása)
2. szimbolikus képi-rajzos szinten (itt már az emlékképeknek is szerep jut, felhasználja
további tapasztalatait, pl.: emberrajz)
3. verbális szinten: Fontos, hogy a feladat tartalma és a benne lévő probléma mindig
életközeli legyen.
A gondolkodás fejlesztése - mint bármely más területre irányuló tevékenység - nem lehet
funkciótréning. Meg kell keresni minden gyermeknél a fejlettségének megfelelő szintet, azon
belül az akadályok elé s a megoldásokhoz egyéni segítséget adunk. A motiváció (jutalom)
kilátásba helyezése.
3. A habilitációs, rehabilitációs ellátás elvei
Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tevékenység (a továbbiakban:
habilitációs, rehabilitációs tevékenység) olyan teammunkában kialakított és szervezett nevelési
folyamatban valósul meg, mely az egyes gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől függő
eljárások (időkeret, eszközök, módszerek, terápiák) alkalmazását teszi szükségessé.
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő,
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korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások
alkalmazását teszi szükségessé.
A nevelés, a fejlesztés feltételeit a köznevelési törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok
határozzák meg. Az általánosan kötelező feltételeket a jogszabályok több területen módosítják,
illetve kiegészítik olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé
kell tenni.
A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság
szakértői véleménye. Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy:
-

a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket
értékelő környezet segíti;

-

a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarának jellege, súlyosságának mértéke határozza meg;

-

terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei
befolyásolják.

A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés elsősorban gyógypedagógiai
kompetencia, amely kiegészül a társszakmák – pszichológiai, orvosi – terápiás
együttműködésével. Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek sajátos nevelési
igényének megfelelő szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus, konduktorpszichológus,
orvos együttműködése szükséges.

3.1 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai
A fejlesztés céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó pedagógiaigyógypedagógiai-orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell
építeni.
a) A mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum
zavarból illetve egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók
kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával,
b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására.
c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.
d) Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
e) Az egyes területeken kimagasló képességeket mutató gyermek támogatása.
3.2. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők
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a) A sajátos nevelési igény típusa, súlyossága.
b) A sajátos nevelési igény kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás
megkezdésének ideje.
c) korai fejlesztésben és gondozásban részesült gyermek esetében a korai időszak
fejlődésmenete.
d) A gyermek
-

életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei,

-

képességei, kialakult készségei,

-

kognitív funkciói, meglévő ismeretei,

-

családi háttere.

Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés
folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek és az értelmi képességek
fejlesztését. Az egyes sajátos nevelési igény típusok függvényében más-más terület kap
nagyobb hangsúlyt.
Halmozottan fogyatékos gyermek, gyermekcsoport esetén a megállapított fogyatékosságok
mindegyikére tekintettel kell lenni.
A nevelési programot egyéni fejlesztési terv is kiegészíti.

3. Az óvodai csoport működésének szervezeti keretei

3.1. Csoportszervezés
A csoportba szakértői véleménnyel rendelkező óvodás korú gyermekek érkeznek,
különböző életkorban (3-7 éves korig), vegyes csoportokba.
A tanév elején egy hónapot adaptív időszaknak tekintünk. Ennek értelmében a konkrét
csoportokba sorolás októberben kezdődik. Ebben az időszakban a gyerekeknek lehetősége
adódik, az óvodában dolgozó gyógypedagógusokkal

és

asszisztensekkel, dajkákkal

megismerkedni. Valamint megfigyelhető, hogy a gyerekek, hogyan tudnak egymás mellett,
esetleg egymással a lehető leghatékonyabb módon tevékenykedni. Szükség esetén a tanév
közben érkező gyermekek is egy hónap adaptív beilleszkedéssel kezdenek és utána
csatlakoznak valamelyik csoporthoz.
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Képességek, fejlettségi állapot szerint nagyfokú heterogenitás jellemző a csoportokon belül.
Ezért az óvodai tevékenységek alapvetően csoportos formában, de egyéni fejlesztési
programokra alapozottan szerveződnek.

3.2. Napirend
A program keretei között általános érvényű "minta" napirend bemutatását nem tartjuk
indokoltnak a fenti, nevelési évenként akár teljesen eltérő összetétel miatt. Fontosnak tartjuk
azonban meghatározni a napirend kialakításának szempontjait:


megfelelő idő, a nyugalom a kiegyensúlyozott légkör biztosítása, lehetőség az egyéni
fejlesztésre,



az egyéni fejlesztés döntően csoportos tevékenység közben folyik, a kétszemélyes
helyzetben történő fejlesztés a szükséglettől függően szerveződik,



a gyermek aktuális állapotának, érdeklődésének, terhelhetőségének figyelembevétele
meghatározó,



jól strukturált, a gyermek számára biztonságos eligazodást jelentő rend kialakítása
szükséges,



a fő tevékenység a játék kiindulási pontnak tekintendő mindennemű cselekvés
tervezésekor.

4. Tevékenységformák
Az óvodai élet alapvető tevékenységformái a speciális fejlesztési tartalmakban
realizálódnak.
A speciális fejlesztési tartalmak a beszéd- és mozgásfejlesztés területei, ezek az alapvető
megvalósításának színterei. A fejlesztési, nevelési feladatok természetes szocializációs
közegben biztosítják a tárgyi-, emberi viszonyrendszerekben való biztonságos eligazodás
képességének kialakulását.
A tanulásszervezés folyamatánál figyelembe veszik a gyermekek egyéni képességeit, lelki és
fizikai állapotát. A gyermekek szükségleteinek megfelelően egyéni bánásmódot kaphatnak,
problémáikat megértik és tolerálják. A pedagógusok igyekeznek a gyermekek érdeklődését
felkelteni a tanulás, tudás iránt, kihasználva az életkorukból/mentális korukból eredő
természetes kíváncsiságukat. Foglalkozások során megerősítik a gyermekek önbizalmát, akik
ebből kifolyólag, nehézségek esetén is motiváltak maradnak.
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A foglalkozások felépítésénél figyelembe veszi a tematikus egységet lezáró eredményeket,
melyeket felhasználnak a további egységek tervezésekor. A pedagógusok a tapasztalataikra
építenek, nyitottak új módszerek, munkaformák, pedagógiai szemléletek alkalmazására. A
taneszközöket az adott feladatoknak a csoport összetételének megfelelően használják, mind a
hagyományos, mind a digitális anyagok értékeit szem előtt tartják.

4.1. Játék
A beszéd- és mozgásfejlesztés minden esetben játékszituációban létrejött, létrehozott
fejlesztő tevékenység, a játék a fejlesztés első számú eszköze.
A játék biztosít lehetőséget a tapasztalatszerzésre, melynek során kreatívan kísérletezve
tapasztalja meg a gyermek önmagát és az őt körülvevő világot, miközben az érzelmi
motiváltságot biztosítva segítjük a gyermeki fantázia kibontakozását.
Az értelmileg akadályozott óvodás korú gyermekek játéktevékenységére döntően a gyakorló
játék jellemző, gyakran egymás mellett azonos műveleteket végeznek. Így fejlettségi
állapotuknak megfelelően a gyakorló játékra építve bontakoztathatjuk ki a szerepjátékok
feltételeit. Sok-sok türelemmel, szeretettel, személyes példaadással, utánozható mintaadással
kell játszani, tanítani a gyermekeket. A következő fokozatban a szerepjátékokban jelentkező
játékszabályok elfogadása, megtartása teremti meg a szabályjáték feltételeit. A szerepjátékokat
gazdagító bábozás, dramatizálás a szociális kreativitás fejlesztésében nélkülözhetetlen,
kiemelkedő jelentőségű.
A játékban kifejezésre jutó egyéni sajátosságoknak megfelelően minden gyermeket a
játékfejlettség optimális fokára kell eljuttatni.

4.2. Mese, vers
A fejlesztési tartalmakban a mesék, versek, mondókák, azok az eszközök, amelyek a
beszédfejlesztésben kiemelt jelentőségűek, a mozgás fejlesztésében pedig a mozgással
összekapcsolva fejtik ki fejlesztő hatásukat.
Alkalmazásuk természetesen túlmutat a szorosan vett fejlesztési feladatok megoldásán, az
érzéki-érzelmi élmények nyújtásával az érzelmi biztonság megteremtésének nélkülözhetetlen
eszköze. Ezen nevelési terület keretén belül nyílik lehetőség a speciális összetételű
gyermekcsoport - tapasztalataink szerint általános jelenségként dekralálható-szocializációs
hátrányaink kompenzálására, az elégtelen szocio-kulturális családi miliőből származó deficitek
leküzdésére.
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A verselés, mesélés élmény a kisgyermek számára. A mese és a vers az anyanyelv közegén át
emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet.
A mondókák és meseanyag gazdag tárháza kiválóan alkalmas arra, hogy a gyermekek
önmagukról és környezetükről szerzett ismeretei gyarapodjanak.
A tapsoltató, hintáztató, kiszámoló, állathívogató, hangutánzó népi mondókák közös
mondogatása, mutogatása, éneklése megnyugtató, örömet adó a kisgyermek számára.

4.3. Ének-zene
Az ének, zene, énekes játékok a beszéd, a mozgásfejlesztés konkrét programjában
egyaránt szolgálja a zenei élményszerzést, a fejlesztési feladatok megvalósulását, ill. az
életkorhoz, fejlettségi állapothoz igazodó zenei nevelést.
Ezek figyelembevételével lehetőségünk nyílik a zene, a ritmus személyiségformáló szerepének
a megalapozására. Foglalkozásaink során megjelennek a környezet hangjai, légzőgyakorlatok,
ritmusgyakorlatok, egyszerű énekes játékok, mozgásos játékok, hangszerek, zenehallgatás.
A sérült gyermekek fejlesztésében meghatározó szerepe van a zenének. Nem kell beszélni
ahhoz, hogy a zene megérintse a személyiséget és élménnyé váljon. Az ének és a zene nyugtató,
figyelemfelkeltő és motiváló hatással van a gyermekre.
A gyermekek lehet, hogy nem értik a dalok értelmét, a mondanivalóját, de érzik a ritmust, a
dallamot, a tempót.
A mondókák, dalok segítik a helyes mozgást és beszédritmus fejlődését és magát a
beszédfejlődést.
A körjátékok, népi gyermekjátékok erősítik a társas kapcsolatok alakulását, segítik a szabályok
betartását, fejlesztik a ritmusérzéket, a hallási differenciáló képességet (gyors, lassú, halk,
hangos). Az értelmileg akadályozott gyermekek légzése helytelen ritmusú, legtöbbször a szájon
át történik a ki- és belégzés.
Ritmusgyakorlatoknál az egyenletes lüktetésen túl, érzékeltethetjük a gyors-lassú a magas és
mély hangokat.
A hangszerek kiválasztása, megszólaltatása az önkifejezés egyik formája. Az egyszerű
hangszerek megszólaltatása nem igényel semmilyen zenei képességet, így a gyermekek által is
könnyen megszólaltathatók.
Környezet hangjai, ismerkedjenek meg környezetünkben előforduló zajokkal, zörejekkel:
közlekedési eszközök, időjárás, cselekvések hangjaival.
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4.4. Vizuomotoros fejlesztés, rajzolás, mintázás, kézimunka
A finommotorika fejlesztését, a kéz ügyesítését, a gyerekek ábrázoló készségét fejlesztő
foglalkozás. A különböző anyagokkal végzett ábrázolás, konstruálás közben valósítjuk meg az
általános nevelési feladatok mellett, az egyénre szabott fejlesztési feladatokat.
Célja:


a kéz és ujjak ügyesítése, mozgékonyságuk fokozása



a kéz izomerejének szabályozása



a célirányos kézmozgások kialakítása



a szem és kéz közti koordináció kialakítása



az ujjak tapintásérzetének fokozása



a csukló, az ujjak laza mozgatása



a látás-tapintás-mozgásérzet együttes szabályozása



a dominancia kialakulásának segítése



a testséma fejlesztése



az ábrázoló kedv felkeltése



az ábrázolás eszközeinek, a különböző technikáknak a megismertetése



a helyes ceruzafogás kialakítása



a figyelem, az emlékezet, az ügyesség fejlesztése



a téri tájékozódás fejlesztése



az analizáló, szintetizáló készség felismertetése



az egyszerű ok-okozati összefüggések felismertetése



a beszédkészség fejlesztése



színek és formák megismertetése

A nagymozgások és a finommotorika fejlődése egymással szoros kapcsolatban van. A
mozgásos tanulás közben vizuális, akusztikus, kinesztetikus, taktilis ingerek fejlesztik a
percepciót, hatnak a kognitív funkciókra és a beszédre, segítik a manipulációt.
A vizuális percepció által alakul a látás, tapintás és mozgásérzet együttes szabályozása, mivel
az értelmileg akadályozott gyermekeknél a mozgásszerveződés különböző zavarai gyakran
társulnak az észlelés különböző tartományainak zavarával, ezért amikor a gyermekek kezét
kívánjuk alkalmassá tenni az egyszerű feladatok elvégzésére vagy ábrázolásra, elsősorban az
érzékelés-észlelés fejlesztését kell elvégezni. Ugyanakkor az ujjak, a kéz ügyesedésével
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kialakult szem-kéz koordinációval fejlődik a forma, szín, nagyság megkülönböztető képesség,
a taktilis érzékelés, a soralkotás, osztályozás, elrendezés képessége is.
Az értelmileg akadályozott gyermekeknél az eszközhasználat kialakulását nehezíti, hogy
kézfejlődésük üteme lassabb.
A célirányos mozgás-kivitelezés érdekében számtalan tanulási helyzetet kell létrehozni. A
próba-szerencse alapon szerzett ismeretek, a mindennapi tapasztalatok segítik a gyermeket
abban, hogy észrevegye az egyszerű összefüggéseket a tárgyak tulajdonságai között, az okokozat közvetlen egymásutánisága alapján. A globális felhívó jellegű tárgyakkal
(személyekkel) kapcsolatba kerülve, azokról sokoldalú tapasztalatokat szervezve fokozatosan
képes lesz a részletekre is figyelni, az egészből egy-egy lényeges részt kiemelni. Alak-háttér
differenciáló képesség is finomul.
A testséma fejlődése is szoros kapcsolatban van a mozgás, azon belül a finommotorika
fejlődésével is. Megtanulja a saját testén való tájékozódást is.
A szem-kéz koordináció fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szem fixáló mozgásának
kialakítása, az alak-konstancia, az alak-háttér felfogóképesség, a téri irányok, a térbeli
viszonylatok fejlesztése.
Mindehhez meg kell erősítenünk az érzékelő apparátust, fejleszteni kell a motoros folyamatokat
és anyanyelvi képességeket.
A különböző fejlesztő játékokkal végzett manipuláció ügyesíti a gyermekek finommotorikáját,
de igazi alkotókedvüket a festéssel, nyomdázással, gyurmázással, tépéssel, rajzolással élhetik
meg.
Törekednünk kell arra, hogy a közösen végzett tevékenységekkel felkeltsük alkotó kedvüket,
az önálló alkotások, a különböző anyagokkal történő ismerkedések, a színek, a formák
megismerése vizuális élményt biztosítson a gyermek számára.
A vizuomotoros készség fejlesztésének feladatai:


alkalmassá kell tenni a gyermekeket egyre pontosabb, célzott manipulálásra - az



érzékelés-észlelés-tapintás és az ujjak ügyesítésével



az ábrázoló kedv felkeltése, támogatva a gyermek önkifejezését

4.5. Beszédfejlesztés és a külső világ tevékeny megismerése (babzsákos f.)
A kommunikációs készség fejlesztését, a környezet megismerését segítő foglalkozási forma.
Célja:
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a gyermek beszéd iránti érdeklődésének felkeltése, utánzókészség fejlesztése,
kommunikációs igény felébresztése, ösztönzés, a nyelvi elmaradás korrekciója, a
beszédészlelés, a beszédmegértés és kifejezőkészség fejlesztése



a verbális kommunikáció gazdagítása, a jelzések differenciálása



a beszédszervek ügyesítése



a beszéd indítása, a passzív és aktív szókincs bővítése



a hallási figyelem, a hallási differenciáló képesség fejlesztése



a grammatikai rendszer kiépítése, nyelvtani szabályok kialakítása, tudatosítása



a közvetlen környezet tárgyai, növényei. állatai, cselekvései, történései



a kognitív funkciók, a figyelem, az emlékezet fejlesztése

A beszédfejlesztés jelen van a gyermek egész napos tevékenységében, tehát nem tekinthető
egyetlen foglalkozás megvalósítandó feladatának. A beszéd fejlesztése szorosan kapcsolódik a
mentális képességek, a szocializáció, a mozgás és játék fejlesztéséhez, mintegy összefonódik
ezekkel.
A gyermekek tapasztalataira, élményeire, a már meglévő ismereteire kell támaszkodni ahhoz,
hogy új ismereteket tudjanak elsajátítani, ill. a meglévőket bővítsék. Ehhez egy sokat beszélő,
megértő környezet megteremtése szükséges, amely a gyermek minden rezdülésére, közölni
akarásának azonnal reagál és megfogalmazza azt.
A beszédfejlesztés csoportos és egyéni formában is zajlik. Természetesen egy-egy gyermek
sérülésének súlyossága, milyensége meghatározza a vele való foglalkozás formáját. A
beszédfejlesztés bizonyos elemeit csak egyéni foglalkozás keretében lehet jól begyakorolni.
Ebben a munkában elengedhetetlen a logopédus aktív közreműködése.
Fontos tudni, hogy az aktív beszéd elsajátításának alapja a nonverbális és verbális
kommunikáció elemeinek egymásra épülése, ezek tudatos fejlesztése, a kommunikációs igény
felkeltése. Ezt segítik:


a gyermek aktivizálása, motiválás ritmus, dal segítségével (mondókák, versek, dalok)



állathangok, állatmozgások utánzása



akusztikus figyelem felkeltése, hosszú-rövid, gyors-lassú, magas-mély hangok
megkülönböztetése



felszólítások, felkiáltások élénk gesztussal, mimikával való kísérése



a beszédszervek ügyesítése tornáztatással, játékos gyakorlatokkal (beszédszervek
passzív tornáztatása, ajak, nyelv, fúvó, légző gyakorlatok)
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a beszéd indítása, a passzív és aktív szókincs bővítése játékos formában



tárgyak, képek megnevezése, mondatalkotás segítése

A foglalkozások menete:
Minden foglalkozás azonos rítus szerint zajlik. A babzsák, mint eszköz jelenik meg a kérdező,
válaszoló közötti kapcsolatban.
Külső világ tevékeny megismerése
Elősegíti, hogy a gyerekek képességeihez mérten minél több ismeretet, tapasztalatot
szerezzenek közvetlen környezeti és társadalmi környezetükről. A fejlesztésnél a gyermekek
már meglévő tapasztalataira, ismereteire, élményeire kell támaszkodni.
A témakörök szoros kapcsolatban vannak a többi tevékenységi területtel (mozgás, kézimunka).
Feladatok:
-

az érdeklődés, a megismerési vágy felkeltése, minél több tapasztalat gyűjtése a
természeti, társadalmi környezetből

-

aktív és passzív szókincs gazdagítása

-

nonverbális elemek támogató alkalmazása

-

a beszédészlelés, beszédmegértés fejlesztése

-

az otthonról hozott közlési formákra támaszkodás

-

ismertek nyújtása, változatos tevékenységformák lehetőségének biztosítása a
tapasztalatszerzésben

-

a környezet megismerése érdekében a kognitív funkciók célzott fejlesztése az észlelés
(látás, szaglás, hallás, ízlelés) a figyelem, a megfigyelőképesség, az emlékezet, a
gondolkodás fejlesztés

-

a gyermek közvetlen környezetében történő biztonságos eligazodást elősegítő
tájékozottsági szint megalapozása

-

a figyelem tartósságának, terjedelmének, akaratlagosságának növelése.

Fontos, hogy a gyermekek minél több érzékszervi és mozgásos tapasztalatot szerezzenek az
őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. A foglalkozások a mozgásos játékokon,
az érzékszervi tapasztalatokon, a játékosságon alapulnak. A témák rugalmasan kezelhetők. A
témakörök több ponton kapcsolódnak, összefügghetnek egymással. (pl. testünk-évszakokruházat- öltözködés kapcsán).
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A témakörök a természet jelenségeiből, a szűkebb és tágabb környezet megismeréséből a
mindennapi élet aktuális eseményeiből állnak, amelyek befolyásolják majd a gyerekek játékait,
alkotásait, érzés- és gondolatvilágát is. A gyerekek tapasztalataira, élményeire támaszkodva
kell új ismereteket nyújtani, elmélyítve, rendezve a meglévőket, hiszen a beszéd a
tevékenységbe ágyazott alkalmazás folyamatában fejlődik intenzíven. A gyermek
kíváncsiságára, megismerési vágyára kell építeni, hiszen ez sarkallja cselekvésre, és ez a
beszéddel együtt a kognitív funkciók fejlődéshez vezet.

4.6. Mozgásfejlesztés
A mozgás minden gyermek számára öröm: nagy örömmel futkároznak, kúsznak,
másznak. Az óvodásainknál a központi idegrendszer sérüléséből fakadóan fennáll a szomatikus
területeken, így a mozgásfejlődés területén való elmaradás is. A mozgásszerveződés különböző
zavaraihoz gyakran társulnak az érzékelés különböző tartományainak zavarai.
A kognitív funkciók sérülése, a pontatlan megfigyelés, a célirányos mozgások kivitelezésének
nehézségei, a hibás mozgásformák rögzülése, a kialakulatlan dominancia, a tartós figyelem, a
feladattartás gyengesége, sokszor nyugtalan magatartásuk nehezíti az ismeretszerzést.
Ezért elengedhetetlen, hogy a fejlesztés három területen: a mozgáskoordináció (nagy- és
finommotorika), a testséma és a percepció (érzékelés, észlelés) fejlesztésének területén
egymással párhuzamosan, egymást kiegészítve történjen.
Célja:


a motoros tanulás elősegítése



az alapmozgások kialakítása, korrigálása, az értelmes, célirányos mozgás kialakítása



a biztos egyensúly kialakítása



a mozgásos gátlás oldása



a szervezet sokoldalúan harmonikus, arányos fejlődésének biztosítása, az egészség
megőrzése



ügyesség, erő, állóképesség fejlesztése



a teljesítőképesség növelése



a figyelem, az emlékezet, a beszéd, a mozgás összekapcsolódása



a testséma fejlesztése



a légzéstechnika fejlesztése



a szenzomotoros ismeretszerzés lehetőségeinek javítása



a mozgáskoordináció fejlesztése
29

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020



az utánzóképesség fejlesztése



a ritmusérzék fejlesztése



a téri, időbeli tájékozódás fejlesztése



finommotorika fejlesztés

A mozgás fejlődése az érés és tanulás egységében valósul meg. Mozgásmintákból épülnek fel
a motoros készségek, sok-sok gyakorlással, ismétléssel lesznek pontosabbak, célszerűbbek.
A mozgás a gyermek természetes reakciója, természetes aktivitása. Benne komoly motivációs
erő rejlik, mely könnyebbé teszi az ismeretek átélését. A saját testből, ill. a külvilágból
származó

ingerek

felvétele

direkt

kontaktus

útján

(tapintás,

szaglás,

ízlelés,

egyensúlyérzékelés), ill. indirekt módon (hallás, látás) történik. A mozgás szerzi meg a
szenzoros impulzus mintákat, egyben örömforrás is, amely a test működésénél kíséri, biztosítja
a gyermek motiváltságát.
A mozgás eszköz a valóság megismerésében, előkészíti az utat a különböző kultúrtechnikák
számára. Mindezek mellett kompenzációs nevelésre is lehetőséget ad. A mozgás kihat a test, a
szellem és a lélek harmóniájára.
A mozgásfejlesztés feladata:
Az óvodáskorú gyermekre a cselekvésbe ágyazott gondolkodás jellemző, tehát a mozgásos
tanulásnak óriási a jelentősége. Mivel gyermekeink fogékonyak a szenzoros-motoros közlésre,
tanulásuk alapja a szemléletes, cselekvéses tanulás, melyhez állandó vezetésre, megerősítésre
van szükség a sok-sok gyakorláson túl.
Az óvodai mozgásfejlesztés feladata, hogy fejlessze az erőt, ügyességet, gyorsaságot, az
állóképességet, a biztos egyensúly kialakítását, növelje a teljesítőképességet, továbbá javítsa a
hibás, összerendezetlen mozgást.
Meg kell tanítani a gyermekeket a különböző helyzetekben való értelmes cselekvésre,
célirányos mozgásra.

4.7. Az értelmi fejlesztés, nevelés
Az értelmi képességek fejlesztése konkrét tevékenységek útján valósulhat meg. A
cselekvésen alapuló megismerési folyamatokat három szinten szervezhetjük meg:
1. tárgyi - cselekvési szinten (pl. tárgyak csoportosítása)
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2. szimbolikus képi-rajzos szinten (itt már az emlékképeknek is szerep jut, felhasználja
korábbi tapasztalatait, pl. emberrajz)
3. verbális szinten, fontos, hogy a feladat tartalma és a benne lévő probléma mindig
életközeli legyen.
A gondolkodás fejlesztése - mint bármely más területre irányuló tevékenység - nem lehet
funkciótréning. Meg kell keresni minden gyermeknél a fejlettségének megfelelő szintet, azon
belül az akadályok elé s a megoldásokhoz egyéni segítséget adunk. A motiváció (jutalom)
kilátásba helyezése, dicséret) és a legyőzhető nehézségű feladatok segítik a sikert.
A cselekvések játékos jellege, a szenzoros fejlődés alapozása elengedhetetlen.
A közvetlen környezet megismerésére különböző tárgyi, képi műveleteket végezhetünk.:


Azonosítások



Összefüggések felidézése



Csoportosítás, osztályozás



Soralkotás, sorrendiség:



Logikai következmények, ok-okozati felismerése egyszerű, könnyen felismerhető
szituációban

Az óvoda nyújtotta természetes helyzetekben a gyermek belátása is fejlődik. Egyre inkább
megértik a szituációk közötti összefüggéseket. Ezt segíthetjük, ha egyszerű verbális
magyarázatokkal kísérjük a cselekvéseket. Az önkiszolgálás, a munkatevékenységek alkalmat
adnak a belátásos tanulásra.


Analízis, szintézis



Összehasonlítás



A kritikai gondolkodás fejlesztése: a gyerekeknek meg kell tanulniuk a hibák
felismerését, az egymáshoz nem illő dolgokat. A sérült gyermekeknek is meg kell
értenie, hogy tőle is elvárják a képességeinek megfelelő legjobb feladat és
munkavégzést.

4.8. Munka jellegű tevékenységek

4.8.1. Szokások kialakítása
Minden ember életében a rítusok, szokások jelen vannak. Lényegesen befolyásolják a
személyiségfejlődést. Gazdaságossá teszik a cselekvést, tudatmentesítő szereppel is bírnak. A
szokásos cselekményeknél nincs szükség akarati erőkifejtésre, figyelemkoncentrációra. Jól
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begyakorolt sztereotípiákat kell kialakítani úgy, hogy a már kialakult jó szokásokat megerősítik
- ill. a helyes szokásokat alakítják ki, - egyben kiküszöbölik a rossz beidegződéseket kioltással.
A szokás valamilyen művelet többszöri ismétlésének eredménye egy adott helyzetben. Ennek
kialakításához meghatározott számú gyakorlásra, ismétlésre van szükség, hogy a cselekvés
vagy viselkedésforma szokássá váljon.
A gyermek sérülésének, életkorának megfelelő élethelyzeteket kell teremteni, a kialakult
feltételes reflexeket meg kell erősíteni.
Szükséges, hogy a már kialakult szokásokat mindig, minden körülmények között azonos módon
várják el a gyermektől. A szokások keletkezésekor a tudatosságnak, a szükségesség
belátásának, a cselekvés akarásának is lényeges szerepe van, megkönnyíti, meggyorsítja a
szokásfejlődés folyamatát.
A sérült óvodás még nem látja be helyes vagy helytelen viselkedésének következményét, itt az
utánzásnak, modellkövetésnek van nagy jelentősége. A cselekvés hasznosságát kell
hangsúlyozni elsősorban. A helyes viselkedést kell megerősíteni. A következetes elvárás
mellett szükséges az állandó ellenőrzés. Figyelni kell a fokozatosságra, egymásutániságra,
fontossági sorrendre. Igyekezni kell kiküszöbölni azokat a cselekvési alkalmakat, amelyből a
rossz szokások származhatnak.
A szokások kialakításának alapvető feltétele tehát a pozitív példa. A preferált személy
viselkedésre, utánzásra készteti a gyermeket. Ezért csak olyan szabályt szabad felállítani - a
gyermek számára érthetően - amely betartása nem jelent túl nagy feladatot.
A meggyőzés a gyermekek szenzoros problémái miatt csak óvatosan alkalmazható.
A jól megválasztott napirend, a határozott, de szeretetteljes követelés, az értelmes rend segíti a
szokások kialakulást.
A nevelés során egyre nagyobb szerepet kap az önállóságra nevelés, amely azonban soha nem
nélkülözheti az ellenőrzést, az ehhez kapcsolódó jutalmazást, büntetést.
A gyermekek a pedagógusban, ill. a velük kapcsolatba levő felnőttekben érzelmi támaszt
keresnek. Szavaikat, azok tartalmát, egész magatartásukat, annak minden összetevőjét úgy kell
szabályozni, hogy érzelmeken alapuló bensőséges személyes kapcsolat alakulhasson ki.
A szoktatási idő arra szolgál, hogy fokozatos legyen az átmenet, de feltétlenül örömszerző a
gyermek számára. Fontos, hogy ne változtassunk meg radikálisan mindent a gyermek életében.
Türelmes, de határozott követeléssel (pl. Játék elrakás, csap kinyitása) kell elérni, hogy szívesen
alkalmazkodjon az elvárásokhoz minden gyermek.
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A szokások kialakításának területei
Egészséges életmódra nevelés
Az óvodai élet során törekedni kell arra, hogy a gyermek egészsége, későbbi igényei
megalapozása érdekében kapja meg a szükségleteinek megfelelő gondozást, s egyre inkább
legyen számára természetes igény az egészséges életmód.
Ezek megvalósulásának területei:


testápolás: Célja: a tisztaság igényének felkeltése, a fokozott önállóság: tudják a csapot
nyitni, elzárni, törölközőt felismerni, kezet törölni. WC használat után, étkezés előtt
kezet mosni, segítséggel fogat mosni, tűrni a fésülést, kérjenek zsebkendőt, tudjanak
orrot törölni, fújni, üljenek helyes testtartással.



étkezés: esztétikus környezetben fokozatosan alakulnak az étkezési szokások, önálló
kanál, villa használat, szalvéta használat. Ügyesebb gyerekek segítenek teríteni, az
asztalt leszedni, letörölni, szemetet kivinni. Fontos az étkezéseknél a helyes tempó és
mérték megtanulása.



öltözés, vetkőzés: a célszerű le-, felvehető kényelmes ruhadarabok segítik az
önállóságra nevelést. Fontos, hogy igényelje a gyermek a tiszta, ápolt külsőt, a rendet
maga körül.



A fokozatosság elvét betartva tanulja meg az egyes ruhadarabok levételét, majd kis
segítséggel az öltözködés fázisait, a saját ruhadarabok felismerését.



WC használat, szobatisztaságra való nevelés a "száraz maradjon" állapottól el kell jutni
az utánjelzés, majd szükségletjelzésig. A bilitől a WC használatig, a WC papír
használatban segítséget igényelnek többnyire az óvodások.



testedzés: a tornateremben vagy a szabadlevegőn, csoportszobában való tornázás, séta,
sok-sok mozgás legyen igénye minden gyermeknek.

A közösségi élet szokásainak magalapozása
A más (többségi) óvodákból érkező gyermekek óvodai beilleszkedése viszonylag
könnyebb, mint a családból érkező gyermekeké. Ők először kerülnek olyan helyzetbe, amikor
a vágy, a cselekvés, szándék és végrehajtás közé akadályok ékelődnek. Nehezítheti a helyzetet,
hogy a kommunikáció hiányában nem tudják kívánságaikat, szükségleteiket jelezni, kódjaik
nem egyértelműek az új környezet számára. A szülő és a pedagógus türelmes kivárása, egyszerű
gesztussal megerősített beszéde segíthet az első időben. Ha a gyermek megtapasztalja, hogy
nem örökre szakították ki a megszokott környezetből, és számára élményhordozó az első óvodai

33

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020

nap, könnyebben beilleszkedik. Megtanul alkalmazkodni, vágyait késleltetni, a szituáció
ismétlődésével lassan tájékozódik az új helyzetben, megtanulja "elviselni" társait, majd
fokozatosan közelít a számára szimpatikusabbak felé, mindig érezve, hogy a szeretett,
biztonságot adó felnőtt a közelében van.
A napirend, a foglakozások változatos ismétlődése, a pihenés, szabad játék számtalan
lehetőséget ad az egymásra figyelésre, az együttes örömszerzésre, a másság elfogadásának
segítésére.
Megtanulják az elemi szabályokat, pl. köszönés, lábtörlés, kopogás, a csendes- és hangos
helyzetek váltakozását.

4.8.2. Munka jellegű tevékenységek
Az óvodások szívesen tevékenykednek, "segítenek". Ha a gyermek érzi munkája
fontosságát - bármilyen kicsi is az - szívesen hajt végre egyszerű feladatokat önmaga ellátására,
társai javára.
Az egyszerű "add ide!", "rakjuk el!" jellegű feladatokból fokozatosan jutnak el a gyerekek az
egyszerű "naposi" feladatokig.
A felnőttet utánozva egymásnak is szívesen segítenek, - gyakran elvégezve egymás helyett a
feladatot - segítenek az eszközök kikészítésében, elrakásában, terem átrendezésében.

4.8.3. Hagyományok kialakítása
A hagyományok minden közösség életében nagy jelentőségűek. A készülődés, az
ünnepi hangulat, majd a rá való emlékezés, fényképek, filmek nézése sok közös élmény forrása
lehet. erősíti az összetartozást, segíti az egymásra figyelést, az egymásnak segítést. Fokozza
önmaguk megismerését, önbizalmukat.
A hagyományok egy-egy közösség sajátjai, csak rájuk jellemző apróbb mozdulatokkal,
intimitásokkal bírnak. Az ünnepek is a hagyományépítést szolgálják. A legjelentősebbek:
Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák apja, Gyermeknap.

4.9. Tevékenységben megvalósuló tanulás
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett
tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az
ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált
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környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi
formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése,
tapasztalatainak bővítése, rendezése. A pedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése
során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire.
A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató
tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.
A tanulás lehetséges formái az óvodában:


az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások
alakítása,



a spontán játékos tapasztalatszerzés;



a játékos, cselekvéses tanulás;



a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;



a pedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés;



a gyakorlati problémamegoldás.

A pedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a gyermek
személyiségének kibontakozását.
5. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére nem határozhatók meg, mindenkor a sérülés
súlyossága, a gyermek mentális képességei és a fejlődés üteme közösen alakítják a képet. A
gyermek 8. életévéig részesülhet speciális óvodai ellátásban, ezt követően az illetékes
Pedagógiai Szakszolgálat,

vizsgálata alapján tesz javaslatot: kijelöli a gyermek számára

megfelelő oktató – nevelő intézményt, ahol tankötelességét teljesíti.

6. Kapcsolattartás a szülőkkel és partnerekkel
A csoportba kerülés időszakában a szülőkkel való találkozások túlmutatnak a rendszeres
kapcsolattartás feladatán. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek
fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Meg kell nyerni a
szülőket annak, hogy partnerekként fogadjanak el minket a gyermekükkel kapcsolatos közös
nevelési feladatok megoldásához. El kell nyernünk a bizalmukat, hogy segíthessünk
gyermekeik másságának elfogadását.
Ennek érdekében az alábbi formákat alkalmazzuk:
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Az előző nevelési év végén tartott szülői értekezlet (az óvodánkban történő áthelyezési
javaslatok, határozatok kézhezvétele után)
célja:


intézménnyel, óvodánkkal való ismerkedés



az ellenérzések oldása



az iskolai életmódra felkészítő óvodai csoport céljának ismertetése



az óvodai csoport életének részletes bemutatása

Évközi szülői értekezletek (3 alkalommal)
célja:
 az eltelt időszak tapasztalatainak ismertetése, megbeszélése
 a gyermekekkel, a családdal kapcsolatos gondok, örömök felszínre hozása,
konfliktus
 oldása, kötetlen beszélgetések
Üzenő füzet, mely a mindennapos találkozásokon túl biztosítja a szülőkkel való rendszeres
kapcsolattartást.
Fogadó óra: előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk az egyéni konzultációkra.
Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt
(bölcsődék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat
intézményei,

gyermekjóléti

szolgálatok,

gyermekotthonok,

egészségügyi,

illetve

közművelődési intézmények), és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek
be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és
a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és
kezdeményező.
Folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk az AUT-PONT Alapítvány szakembereivel, valamint
az Autizmus Kutatócsoport kollégáival is. Rendszeresen szervezünk szülő – szakember
találkozókat az érintett és az érdeklődő szülőknek.
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1. BEVEZETŐ - A KOLLÉGIUM TÁRSADALMI SZEREPE

A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye.
Alapfeladata, hogy megteremtse a megfelelő feltételeket azon sajátos nevelési igényű,
tanulásban és értelmileg akadályozott, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdő óvodás gyerekek, tanulók, és fiatal felnőttek számára, akiknek lakóhelyükön nincs
lehetőségük a tanulásra, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítésére, illetve akik
számára a szülő nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket, feltételeket. A
kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a sajátos nevelési igényű
tanulók számára – lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül – biztosítsa a minőségi
tudáshoz történő hozzáférést, így meghatározó jelentősége van a társadalmi mobilitás, az
esélyteremtés és a társadalmi munkamegosztásban való részvétel elősegítésében, valamint az
egész életen át tartó tanulás meglapozásában, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek,
a kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség fejlesztésében és a felzárkózás segítésében.
A kollégium szorosan együttműködik a sajátos nevelési igényű, autista spektrumzavarral
küzdő, tanulásban és értelmileg akadályozott, halmozottan sérült, mozgásfogyatékos
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő óvodás, általános iskolai tanulók, és
szakiskolás fiatal felnőtteket nevelő – oktató Óvodával, Általános Iskolával, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskolával, figyelembe véve azok pedagógiai célkitűzéseit. Így egyik természetes
partnere a család – amely átad jogokat és kötelességeket a kollégiumnak, mint befogadó
intézménynek, a másik pedig az iskola – melynek elvégzésében a kollégium segíti a tanulót.
Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális - ellátást,
gondozást, biztonságot és erkölcsi, érzelmi védettséget nyújt a tanulóknak.
A kollégium a megfelelő pedagógiai környezet biztosításával, a kollégiumi élet feltételeinek
megteremtésével, javításával kettős funkciót tölt be: egyrészt közösségfejlesztő hatása által
hozzájárul a szűkebb és tágabb emberi közösség fejlődéshez, másrészt individuálisan fejlesztő
tevékenysége elősegíti az egyén személyiségének kibontakozását. A kollégiumban, valamint az
iskolákban folyó pedagógiai munka, mint célra orientált személyiségfejlesztés alkalmassá
teheti a gyerekeket a konstruktív életvezetés elsajátítására, és így egy szociálisan értékes,
egyénileg eredményes életvitelre képesíti őket.
Ezzel a kollégium sajátos támogatást nyújt a fogyatékos, többségükben szociálisan is hátrányos
helyzetből induló tanulók sikeres társadalmi beilleszkedéséhez.
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2. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS
2.1. A kollégium értékrendje
Cél a gyermekközpontú intézmény megvalósítása, mivel a szocializációs folyamat a
gyermek mindenkori közegében állandóan hat, figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy a
tanuló otthoni környezete is jelentősen eltérhet a normál populációnál tapasztaltakétól ezért a
célorientált feladatokat, azok megvalósíttatását, begyakoroltatását egyénre szabottan kell
tervezni, megvalósítani.
Zökkenőmentes iskolai, kollégiumi beilleszkedés segítése a kollégiumban az
élményben gazdag környezet biztosítása, melyben lehetőség adódik a napi sikerélmények
megélésére, a kudarcok lehetőség szerinti elkerülésére óvó – védő környezet biztosítása az
autista, a tanulásban és értelmileg akadályozott gyermek személyiségének elfogadása a
közvetlen környezetében és a tágabb környezetben, az ember értékeinek megbecsülése.
A kollégiumba kerüléstől kezdődően törekvés a szociális háttérből adódó hátrányok
kiegyenlítésére, az egészséges életmód kialakítására, káros szenvedélyek elutasítására.
Kicsi kortól kezdve reális, folyamatos önértékelésre nevelés a család, a szülő bevonása
a fenti célok sikeres és minél hatékonyabb megvalósításába.
2. 2. A kollégiumi nevelés célja és alapelvei
A kollégium-pedagógia a családi, az iskolai és a bentlakásos nevelés sajátos jellemzőit,
módszereit és eszközeit tartalmazó, összesítő pedagógia. A kollégiumi nevelés célja a sajátos
nevelési igényű, autista spektrumzavarral küzdő, tanulásban és értelmileg akadályozott,
halmozottan sérült, mozgásfogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdő óvodás, általános iskolai tanulók, és szakiskolás fiatal felnőttek szocializációjának,
kiegyensúlyozott és egészséges testi, lelki fejlődésének, tanulásának, az iskolai követelmények
teljesítésére és a sikeres életpályára való felkészülésének segítése, személyiségének, egyéni
képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, gondozási szükségleteiből adódó ellátása.
A kollégiumi nevelés célkitűzései
A nevelési célok azonosak az iskolai nevelési célokkal, és ezekhez kapcsolódva újabb
feladatot és elvárást fogalmaznak meg:
- ismerje és fogadja el az alapvető emberi értékeket viselkedésében és szociális
kapcsolataiban,
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családias légkör biztosítása,



ismerje meg a kulturált szabadidő eltöltésének formáit, amelyhez a kollégiumi
foglalkozásokon megfelelő mintát és gyakorlási lehetőséget kap,



váljék igényévé a rendszeres testmozgás,



a helyes napirend segítse az önkiszolgáláshoz, önálló életvitelhez szükséges szokások
kialakítását, megerősítését,



alakuljon ki a segítség adásának és szükség szerint a megfelelő segítség kérésének
módja,



tudja elfogadni a másságot, tudjon másokhoz alkalmazkodni,



fejlődjön ki a tanulókban a pontos, rendszeres munkavégzés igénye,



képességei szerint vegyen részt a kollégium mindennapi életében,



legyen együttműködő,



az együttélés, a társas kapcsolatok szabályainak megismertetése, alkalmazása segítse
elő a megfelelő szocializációját, a fiúk-lányok közötti kulturált magatartásformák
rögzülését,



-

legyen képes szociális kapcsolatait fenntartani, közösségi normákhoz

alkalmazkodni,


legyen képes önmaga elvárható ellátására,



alakuljon ki benne az egészséges életmódra törekvés, a testi, lelki egészség megóvása.



Kitartás, akaraterő, állóképesség fejlesztése.



legyen igénye környezettudatos magatartás elsajátítására



alakuljon ki benne a környezet védelmére, ápolására, komfortérzetének megteremtésére
való igény



Humánus, oldott légkör, érzelmi biztonság megteremtése, emberi, közösségi
kapcsolatok fejlesztése.



Ismerje meg nemzeti értékeinket, kulturális és történelmi hagyományainkat, alakuljon
ki benne a magyarságtudat és a nemzeti büszkeség.



Ismerje meg nemzeti kultúránkat



kollégiumi elhelyezett tanulók számára szervezetett csoportos eseti programok
(városnézés, színház, városi rendezvény, stb.) megtekintése 18-20 óráig,
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A kollégiumi nevelés alapelvei


Az Alaptörvényben biztosított állampolgári és szabadságjogokat, a gyermekeket
megillető jogok érvényesítését.



Demokratikus, humanista, nemzeti, közösségi és európai önazonosságra nevelési elvek,
értékek, hagyományok érvényesítését.



Egymás iránti felelősség, tisztelet, bizalom, szeretet és tapintat kialakulását.



Az alapvető erkölcsi normák, mint tolerancia, tisztelet, másság elfogadása, szolidaritás
betartását, morális magatartási formák hangsúlyozását.



Személyiség és közösségfejlesztés, szocializáció előtérbe helyezését.



Érzelmi élet mélyítését, gazdagítását, önismeret fejlesztését.



Az egyéni és életkori sajátosságok, képességek, igények figyelembevételét.



A

fogyatékosság

okozta

egyéni

szükségletek

figyelembevételét,

hátrányok

kompenzációját, esélykülönbségek csökkentését.


Differenciálpedagógiai módszerek alkalmazását a tanulássegítő tevékenység során.



Egyéni bánásmódot, személyre szabott nevelési eljárások alkalmazását, szociokulturális
háttér, társadalmi elvárások figyelembevételét.



Családi nevelés kiegészítését, pótlását.



Egészség és környezettudatosságot.



A nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartását, fejlesztését.



A tanulók önállóságra, öntevékenységre, önszerveződő képességére való építést.



A szülőkkel, törvényes képviselőkkel és az óvodával, iskolákkal való kapcsolattartást,
konstruktív együttműködést.



Hagyományőrzést, a családból hozott értékek megőrzését.



A tanulók cselekvésére, tevékenységére, aktivitására építést.

A kollégiumi nevelő-oktató tevékenység szervezésének alapja:
tanuló – tanulóval
tanuló – felnőttel való együttműködése
Kapcsolattartás az iskola tágabb környezetével:
o szülőkkel
o társintézményekkel
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o civil szervezetekkel
o közművelődési intézménnyel
2. 3. A kollégium nevelési feladatai
A kollégiumba felvett óvodások, diákok személyiségének, egyéni tulajdonságainak,
családi körülményeinek megismerése, az elfogadó, bizalmi viszony kialakítása folyamatosan,
tervezetten történik a csoportokban. A hatékony és eredményes kollégiumi pedagógiai munka
alapfeltétele, hogy a nevelők a rendszeres együttműködés során segítsék a tanulók
személyiségfejlesztését.
A kollégiumi nevelés feladata az alábbi területek fejlesztése:
2.3.1. A tanulás tanítása
A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal
küzdők felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Ennek érdekében a
kollégium lehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek
fejlesztésére, valamint arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási
módszereket. Ezzel fejleszti a kreativitást, erősíti a tanulási motívumokat, az érdeklődés, a
megismerés és a felfedezés vágyát. Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az információkeresés
különböző formáit az intézményi könyvtárban az egyéni fejlesztés elmélyítése érdekében, az
információk megtalálásának célravezető útjain keresztül. Törekszik a tanulási kudarcok
okainak feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív
önértékelés kialakítására. Segíti a mindennapi feladatokra történő felkészülést.
A kollégiumnak gondot kell fordítania arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a tanulásra
belső igény ébredjen a tanulókban, mindennapi életük részévé váljon a tanulás. A tanulás
tanítása, az ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz a tanulók egész
felnőtt életére, és elősegíti helytállásukat a munka világában is.
A kollégium, a foglalkozások és a tevékenységek során támogatást nyújt abban, hogy a tanulók
eredményesen fejezzék be tanulmányikat.
Nagy jelentősége van az egyénre szabott tanulási módszerek elsajátításának, ezzel segítve az
iskolai órákra való felkészülést, a jó eredmények elérését, a hátránnyal küzdők felzárkóztatását,
a gyermekek tehetségének kibontakoztatását.
A tanulás tanítása, az ismeretszerzést és hasznosítást elősegítő beállítódások kialakítása
nagymértékben hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka
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világában.
Fejlesztési követelmények:
o Ismerje meg - és előbb pedagógus segítséggel, majd önállóan alkalmazza - a
kollégiumi tanulás folyamatában használatos, az életkori sajátosságokhoz
igazodó, egyénre, csoportra szabott, hatékony tanulási eljárásokat, módszereket.
o Tudja életkorának és képességeinek megfelelően a napirendben leírt
tevékenységeket végrehajtani.
o Tudjon szelektálni a megszerzett ismeretek, információk között.
o Alkalmazza a számára legmegfelelőbb tanulást segítő hagyományos és modern
eszközöket.
2.3.2. Az erkölcsi nevelés
A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása,
valamint e normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe.
Az erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra
valamint azok kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési kérdéseire,
problémáira. A kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelőtanárok példamutatása segítse
elő a tanulók életében az olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint
a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a
tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az
empátia, a szociális érzékenység.
A kollégiumi nevelés során fontos, hogy a diákok megismerjék az alapvető erkölcsi normákat,
és ezek a normák beépüljenek személyiségükbe, mindennapi életükbe, tevékenységükbe.
Lényeges, hogy az erkölcsi nevelés a napi élet gyakorlatából, tapasztalataiból vegyen példákat,
egyben készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra és azok kezelésére.
A kamasz fiatalok esetében különösen jelentős, hogy segítsen számukra választ találni erkölcsi
kérdéseikre, az esetleges problémáikra. Az erkölcsi nevelés nagy hatással van a közösség és az
egyén életére egyaránt.

Fejlesztési követelmények:
o Ismerje és törekedjen az erkölcsös magatartásformák betartására.
o Legyen tisztában az erkölcsi felelősség fontosságával.
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o Legyen képes az életkornak megfelelő erkölcsi választásokra.
o Gyakorlati és iskolai tapasztalatai, ismeretei révén ismerje fel a morális
helytállás jelentőségét.
2.3.3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segítse elő a nemzeti,
népi kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi foglalkozások
keretében a diákok tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok,
feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket,
gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon,
a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. A nevelés révén alakuljon
ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén
Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája,
ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját.

A kollégiumi foglalkozások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók elsajátítsák azokat az
ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák
a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését.
Ennek révén kialakul bennük a szűkebb és tágabb közösséghez való tartozás, a hazaszeretet
érzése.
Fejlesztési követelmények:


Ismerje nemzeti kultúránk értékeit, hagyományainkat.



Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt, ismerje meg, hogy Magyarországon
milyen nemzetiségek élnek.



Életkorának megfelelő szinten ismerje az ország és a magyarság nemzeti
szimbólumait.



Ismerje meg az adott település kultúrtörténetét, hagyományait, jellegzetességeit.



Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeket.



Tudatosuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága.



Ismerje a magyar tudomány, kultúra és sport kiemelkedő személyiségeit.
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2.3.4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet
működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti a
diákokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó
között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak
betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a
méltányosság jellemzi. A kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók
megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A közügyekben való aktív
részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra
fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás
elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diákönkormányzati rendszer.
A kollégiumban folyó nevelés sajátos pedagógiai eszközei révén elősegíti a demokratikus
jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének megértését.
A közösségi tevékenységek gyakorlásával a diákok átélhetik annak jelentőségét, hogy mit is
jelent a felelős állampolgári részvétel a közügyekben a közösség és az egyén számára egyaránt.
Ez tágabb értelemben sokat segít a nemzeti öntudat erősítésében, és egyben összhangot teremt
az egyéni célok és a közösségi jó között.

Fejlesztési követelmények az általános iskola évfolyamain:
o Ismerje fel és fogadja a demokrácia jelentőségét a közösségben, az emberi
társadalomban.
o Lássa be, hogy az adott közösség szabályrendszere a közösségi élet
nélkülözhetetlen szabályozó eszköze.
o Értse a kötelezettségek és a jogok egymásra gyakorolt hatását.
o Képes legyen belátni a kollégiumi diák-önkormányzat jelentőségét a
kötelezettségek és a jogok gyakorlása során.

2.3.5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek
nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és
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tapasztalati alapjai. Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértékelésének
kialakítása;
Elő kell segíteni a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és
kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését; hozzá
kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő
beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. A
megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez
és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához.

A kollégiumi nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és
tapasztalati alapjai.
A közösségi lét, a csoporthoz tartozás, az egymás közötti interakciók elősegítik a reális énkép
és az önértékelés kialakulását, melyek a személyiségfejlődés meghatározó elemei.
Mód van a mások helyzetébe történő beleélés képességének kialakítására, mások elfogadására.
Ezek a képességek elősegítik, hogy kulturált közösségi élet alakuljon ki a kollégiumban.

Fejlesztési követelmények:
o Legyen képes személyiségjegyeit, tulajdonságait, képességeit felismerni.
o Értse, hogy tevékenységével tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért,
társaiért.
o Lássa be, hogy szükség van az alapvető magatartási szabályok betartására.
o Ismerje meg az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló
személyiségvonásokat.
o Legyen tudatában, hogy a gondosan kiválasztott és mély emberi kapcsolatok
mennyire értékesek az emberi együttélésben.
o Életkorának

megfelelő

választékossággal

legyen

képes

a

társas

kommunikációra.
o Alakuljon ki a tanulóban a választási lehetőségek felismerésének képessége, és
döntési helyzetekben legyen képes e lehetőségeket mérlegelni.
o Váljék természetessé benne a másik ember személyiségének tisztelete és
megértése, a helyes önismeret kialakítása, önmaga felvállalása.
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2.3.6. A családi életre nevelés
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének,
szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a
kollégium kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek,
értékek megbecsülése. Ez segítséget nyújt a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket
közvetít a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok kezeléséről. A kollégiumnak
foglalkoznia kell a Nat.-ban meghatározott szexuális nevelés kérdéseivel is.

A család mint a társadalom alapvető közösségi építőköve különös jelentőséggel bír a fiatalok
kiegyensúlyozott személyiségfejlődésében.
A kollégiumnak éppen ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a
családi közösségek, értékek megbecsülése.
A kamaszkorban kiépülő párkapcsolatoknak is fontos szerepe van a későbbi családi közösség
kialakításában.
Egymás tisztelete, a másik iránt érzett felelősség, a helyes szexuális kultúra és az erkölcsi
értékek kialakítása döntő jelentőségű, melyben a kollégiumi nevelésnek fontos szerepe van.
Fejlesztési követelmények:
o Ismerje a család szerkezetét, működését, valamint a különféle szerepeket és
szabályokat a családi közösségben.
o Képes legyen felismerni és megfelelő módon kezelni, értelmezni a családban
előforduló különböző konfliktusokat.
o Tudatosuljon a családalapítás, családtervezés, a helyes párkapcsolat és
felelősségvállalás fontossága.
o Ismerje meg, a nemek közötti helyes kapcsolat jellemzőit és kialakításának
jelentőségét.

2.3.7. A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez. A kollégium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes
táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására.
Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a
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konfliktusok kezelésére. A kollégiumi pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros
függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium sportélete
járuljon hozzá az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. Fontos, hogy a
kollégium a diákok számára otthonos, egészséges, kulturált, esztétikus közeget biztosítson, ahol
a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket.

Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, tudatosítása meghatározó jelentőségű a
fiatalok számára.
A tanulók a kollégiumban olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátíthatnak el, olyan
szokásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az
egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében.
A kollégium sportélete nagymértékben hozzájárulhat az egészséges életmód kialakításához és
fejlesztéséhez.

Fejlesztési követelmények:
o Legyen tisztában az egészségtudatos életmód jelentőségével.
o Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás.
o Ismerje

a

különféle

egészségkárosító

szereket

veszélyét

és

a

szenvedélybetegségeket.
o Legyen tisztában a helyes életritmus és életvitel személyiségre, testi fejlődésre
kifejtett pozitív jelentőségével.
o Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás,
az egészségtudatos életmód.
o Legyen tisztában az egészség, a sport és a lelki élet egymásra gyakorolt
hatásával.

2.3.8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a
tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit,
élethelyzetét. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést,
problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős
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állampolgári léthez.
A hátránnyal élők iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes feladatvállalás megfelelő
módon segíti a szociális érzékenység kialakulását a tanulókban.
A szűkebb és tágabb környezetünkben ilyen helyzetben élőkért végzett önkéntes feladatvállalás
fontos személyiségfejlesztő hatással bír.
Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése, megszilárdítása fontos nevelési feladat: a
tudatos, felelősségteljes állampolgári lét alapvető velejárója.

Fejlesztési követelmények:
o Jelenjen meg a tanuló személyiségében a szolidaritás érzése.
o Legyen érzékeny mások helyzete iránt.
o Alakuljon ki az összetartozás érzése.
o Tudatosuljon az együttműködés és az egymásra figyelés fontossága.
o Legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű társak iránt.

2.3.9. Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és
felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi nevelés során
fel kell készíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok
gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi
folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be
közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.

A mai társadalmi, gazdasági helyzetben kitüntetett szerepe van a természeti környezet
megóvásának.
A kollégiumi diáknak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és
felelősségteljesen használja.
Fel kell készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok
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gyakorlására, a környezet védelmét elősegítő tevékenységekre, közös cselekvésekre.
Fejlesztési követelmények az általános iskola évfolyamain:
o Váljon érzékennyé környezete állapota iránt és legyen képes a környezet
sajátosságainak megismerésére.
o Tekintse értéknek a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát,
fenntartható, harmonikus működését és jöjjön létre benne késztetés környezete
értékeinek megőrzésére.
o Fejlődjenek ki benne a harmonikus környezet iránti igények, környezetkímélő
életmódhoz szükséges szokások és legyen motivált a környezet védelmét célzó
közös cselekvésre.

Fejlesztési követelmények:
o Ismerje fel a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező
anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket, és kerülje is el ezeket.
o Legyen

képes

társaival

együttműködésben

tudatosan,

a

környezeti

szempontokat is figyelembe véve alakítani a kollégium belső és külső
környezetét. Ne hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek kialakításában a
környezetbarát módokat.
o Legyen felkészülve a környezettudatos döntések meghozatalára, melyekben
hasznosítsa a különböző tantárgyakban tanultakat.
o Váljék erkölcsi alapelvévé a természet tisztelete, környezete megbecsülése.

2.3.10. Pályaorientáció
A kollégiumnak – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó
képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket
(szakkörök, érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják
képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják
későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé
válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a
segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat
és azok kezelését. A kollégium – a kollégium pedagógiai munkájával kapcsolatban álló
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iskolákkal együttműködve – valamennyi tanulója számára lehetővé teszi egyes kiválasztott
szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a tanuló által választott
életpályára való felkészülést.
A kollégium olyan feltételekkel rendelkezik, melyek az öntevékeny tanulói cselekvések révén
biztosítják a képességeik kibontakoztatását, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő
területeken. A különféle szakkörökön, önképző körökön képessé válhatnak arra, hogy a
számukra megfelelő pályaválasztásuk érdekében megtegyék a szükséges erőfeszítéseket.
A pályaválasztáson túl egyben felkészülhetnek a választott életpályára is.

Fejlesztési követelmények:
o Tudatosuljon a diákokban a pálya és a személyiség valamint a képességek és az
adottságok összhangja.
o Ismerje fel az egyes pályák szakmai, ergonómiai elvárásait, jellemzőit.
o Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban,
ismerje saját képességeit.
o Legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit.
o Legyen képes megérteni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat.
o Rendelkezzen megfelelő ismeretekkel választott szakmájával, hivatásával
kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről.

2.3.11. Gazdasági és pénzügyi nevelés
A kollégiumnak – a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan
–segíteni kell, hogy a tanulóik felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a
javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos, hogy tudják
mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan
rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi
érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. A kollégium a diák-önkormányzati tevékenység
működtetésén keresztül segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő
magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását.
A pénz világának, a helyes gazdálkodás alapvető szabályainak megismerésére a kollégium
megfelelő helyet és lehetőséget biztosít a tanulók számára.
15

Fejlesztési követelmények:
o Ismerje meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit.
o Legyen tisztában az otthoni pénzügyi lehetőségekkel, korlátokkal.
o Tanulja meg a különféle pénzkezelési technikákat.
o Tudatosuljon benne a munka jelentősége, mint a javak létrehozásának, illetve
megszerzésének eszköze.
o Legyen tisztában a vállalkozások szerepével, a kockázatvállalás fontosságával
és veszélyeivel.

2.3.12. Médiatudatosságra nevelés
Fontos, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A
médiatudatosságra nevelés során az értelmező, kritikai beállítódás kialakításának nagy
jelentősége van. A diákokkal ismertetni kell a média működésének és hatásmechanizmusának
főbb törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos
és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját.
A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok.
A diákok kollégiumi nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és hagyományos
médiumok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát.
A médiatudatosságra nevelés során a megfelelő értelmező, kritikai beállítódás kialakításának
és fejlesztésének meghatározó jelentősége van valamennyi korosztály számára.
Fejlesztési követelmények:
o Tudjon különbséget tenni a médiatartalmak között.
o Ismerje a reklám szerepét, jelentőségét, előnyeit és veszélyeit.
o Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép
és egyéb online média nyújtotta lehetőségeket.
o Alakuljon ki kritikai érzéke a médiatartalmak megválasztásához.
o Képes legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására.
o Ismerje a reklám hatását a fogyasztásra.
o Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, jogszabályok szerinti használatának
és felhasználásának szabályait.
o Tudatosuljanak az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőséggel (internet,
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számítógépes játékok) és egyéb veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos
ismeretek.
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3. A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSE

3.1. Személyi feltételek, elvárások
A sajátos nevelési igényű, autista spektrumzavarral küzdő, tanulásban és értelmileg
akadályozott, halmozottan sérült, mozgásfogyatékos beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdő óvodás gyermekek, általános iskolai tanulók, és szakiskolás fiatal
felnőttek oktató-nevelő óvodával, általános iskolával és a készségfejlesztő speciális
szakiskolával együttműködő kollégiumban a tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről,
gondozásáról és felügyeletéről pedagógus végzettségű nevelőtanárok és érettségizett
gyermekfelügyelők, pedagógiai-, gyógypedagógiai asszisztensek gondoskodnak. Csoportoknál
kollégiumi csoportonként egy nevelőtanár és legalább egy gyermekfelügyelő teljesít
szolgálatot. Mind a pedagógus, mind a nevelési munkát segítő alkalmazottak tevékenységi
körét, munkahelyi feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek értelmében a
nevelőtanárok

elsősorban

a

csoportvezetési,

tervezési

és

szervezési

feladatok,

a

gyermekfelügyelők pedig a gondozási, ellátási, felügyeleti feladatok felelősei egy-egy
csoportnál. Mindezen feladatok megvalósítása azonban a munkatársak hatékony és folyamatos
együttműködését, team-munkát igényel.
A kollégiumban dolgozó felnőttek jelenléte, megnyilvánulása, tevékenysége, illetve annak
színvonala már önmagában is nevelési tényező, így mind a pedagógus, mind pedig a nempedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak felé a következő elvárások
fogalmazhatók meg:


Munkájukat mindenekelőtt a gyermekközpontúság, az elfogadó attitűd és a nevelési
folyamat eredményességének támogatása jellemezze.



Rendelkezzenek megfelelő empátiával, a nevelői eljárásokban és a pedagógiai
kommunikációban a tanulók iránti tiszteletet, bizalmat és szeretetet helyezzék előtérbe.



Egyéniségükkel, megjelenésükkel, felkészültségükkel, műveltségükkel, életmódjukkal
követendő példaként szolgáljanak a gyermekek előtt.



Folyamatosan működjenek együtt a tanulók közösségeivel, a nevelésükben résztvevő
személyekkel, intézményekkel, valamint munkahelyi vezetőikkel, közvetlen és
közvetett munkatársaikkal.
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Mind ezek mellett további elvárások élnek elsősorban a pedagógusokkal szemben:


Rendszeres

önképzéssel,

önfejlesztéssel,

valamint

szervezett

továbbképzéssel

megszerzett, illetve megújított, korszerű, hatékony pedagógiai ismeretekkel,
képességekkel, szakmai felkészültséggel, kompetenciával rendelkezzen.


Legyen jártas a különböző pedagógiai eljárások alkalmazásában, szervezze, irányítsa,
ellenőrizze és értékelje szakszerűen a nevelési folyamatot.



Szakmai tevékenysége során működjön együtt a kollégiumi, iskolai, intézményi
nevelőtestület vezetőivel és tagjaival.



Tagja a Nemzeti Pedagógus Karnak.

A kollégium sokrétű feladatellátása megkívánja az ott dolgozó pedagógusoktól és a nevelést
segítői munkakörben foglalkoztatott alkalmazottaktól, hogy pedagógiai, szakmai tudásukat
szinten tartsák, illetve bővítsék. A tervszerű, kötelező továbbképzés, humán erőforrás-fejlesztés
tekintetében - kollégiumunk esetében - mindenekelőtt gyógypedagógiai, szociálpedagógiai
szakismeretek, szakképzettség megszerzését helyezzük előtérbe.
3.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások
Az általános iskola épületében található a kollégium. Egy épületben, és két szárnyon működik
– egy intézményen belül közös irányítás alatt.
Az épület II. emeletén az A szárnyon helyezkedik el a leány kollégiumi rész, amely 11 szobából
áll és 44 fő elhelyezésére alkalmas, ide tartozik még két vizesblokk és egy kisméretű társalgó.
Ebben a szárnyban kerülnek elszállásolásra az óvodás, általános iskolás és szakiskolás
leánytanulók.
A B szárnyhoz 8 hálószoba mellett, egy nevelői szoba, 2 vizes blokk és egy tágas társalgó
tartozik. A szárny 56 fő befogadására alkalmas. Itt kerülnek elszállásolásra az általános iskola
és szakiskola fiú tanulói. A kollégiumi csoportfoglalkozások, az általános iskola és szakiskola
tantermeiben kerülnek megtartásra. Az étkeztetés, a szakkörök és egyéb szabadidős
foglalkozások helyszíne az iskola ebédlője, tantermei és udvara. A sportfoglalkozások
helyszíne szükség esetén az iskola épületén kívüli játszótér, sportpályák is lehetnek.
Az iskola és a kollégium közös udvarral rendelkezik, melynek mérete a tanulók létszámához
viszonyítva kicsi. Az udvaron sok szabadtéri játék található, melyek állapota folyamatos
karbantartásra szorul.
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A kollégium külső és belső környezete hivatott:


Biztosítani a nevelési célok megvalósíthatóságát.



Szolgálni a tanulók biztonságát, kényelmét.



Megteremteni a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális, sport és egyéb
szabadidős tevékenységek, valamint a szakkörök működésének feltételeit.



Gondoskodni a tanulók nyugodt pihenéséről.



Megfelelni az otthonosság és komfortosság általános kritériumainak.

Mindehhez szükséges a kollégiumi élet feltételeinek további javítása, bővítése az adott keretek
között - a lehetőségek maximális kihasználásával -, hogy a jó közérzethez, komfortérzethez,
hatékony pedagógiai munkához szükséges tárgyi, környezeti feltételek biztosítva legyenek
mind a tanulók, mind pedig a dolgozók számára. E téren elsődleges tennivaló a nyugodt
tanulás/foglalkozás körülményeinek kialakítása. A már meglévő és rendelkezésre álló
audiovizuális eszközökön túl - a kollégium tárgyi feltételeinek, eszköz-ellátottságának bővítése,
a hiányos, illetve elavult berendezési tárgyak folyamatos cseréje, pótlása.
A kollégium programjában a szabadidő eltöltéséhez hozzájárul a tanulók
érdeklődésének, képességének megfelelő iskolai szakkörökben való részvétel. Az esti
programba beépülnek a kollégium keretein belül megszervezésre kerülő különböző
foglalkozások. A tanulók munkára nevelésekor törekedni kell a kollégium külső és belső
rendjének kialakítására. Kulturális foglalkozásokon történik az intézmény rendezvényeire való
felkészülés.
A mindennapos testedzés biztosítására a kollégium életében is elsősorban az iskola által
nyújtott lehetőségek révén van mód.
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3.3. A kollégiumi élet megszervezése

A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei
A kollégiumba felvételt nyert gyermekek a megye különböző településeiről, óvodáiból
és általános iskoláiból érkeznek az intézményünkbe. A családi otthon szokásai, körülményei
lényeges eltérést mutatnak. A kollégiumi élet rendjét úgy alakítottuk ki, hogy a gyermeket
rendszerességre nevelje.
A gyermek számára kialakított heti és napirend biztosítja a biológiai-fiziológiai és pszichés
fejlődés egységét. Munkánk alapját a családi nevelés képezi, ezt alakítjuk, fejlesztjük, erősítjük
tovább.
Az intézmény nevelési rendszerének szerves része a kollégiumban folyó
személyiségfejlesztő munka.
A kollégiumban szülői kérelemre azok a vidéki tanulók kapnak elhelyezést, akik a
távolság, vagy más családi körülményeik miatt nem tudnak naponta beutazni. A gyulai
gyermekek közül azok, akiknél a sérülés mértéke, a család helyzete (dolgozó szülők, szociális
helyzet) vagy egyéb veszélyeztető ok (pl.: gyámügyi határozat a diákotthoni elhelyezésről) ezt
indokolttá teszi.
A kollégiumban a pedagógiai tevékenységeket és a szabadidős programokat a
kollégiumi nevelők szervezik. Egyéni és csoportos formában fejlesztik a tanulókat, kialakítva
a tanulási szokásokat. Biztosítják a gyermekek felzárkóztatását, iskolai előmenetelét, a
rendszerességet. Gondoskodnak a gyermekek érdeklődésének, fogyatékosságuk mértékének
megfelelő programokról. A gondozási feladatokat a gyermekfelügyelők látják el.
A tanulók életrendjét és a szabadidő szervezésének pedagógiai elveit minden esetben
az iskolai nevelő-oktató munka folyamatában elsajátított ismeretanyag megerősítéséhez,
gyakorlásához kell hozzárendelni.
Mivel tanulóink a hétvégeken hazautaznak, ezért a délutáni kollégiumi foglalkozásokat
hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön veszik igénybe. A kollégiumi nevelők is ugyanezeken
a napokon teljesítik heti 26 órás kötelező óraszámukat. Ha az iskolai vagy kollégiumi
programok úgy alakulnak, a gyermekfelügyelet megfelelő ellátása érdekében a kollégiumi
nevelők illetve gyermekfelügyelők munkaidő beosztása eltérhet.
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A tanulók kollégiumi életrendje:
6.00 - 7.00 Ébresztés, tisztálkodás, öltözködés, hálórendezés
6.30 - 7.30 Reggeli
(6.30 - 7.00 a lányok reggeliznek majd felmennek a kollégiumba)
(7.00 - 7.30 a fiúk reggeliznek 7.00-ig fenn maradnak a kollégiumban)
7.30 - 7.45 A tanulók átadása az ügyeletes nevelőnek és/vagy szaktanárnak
8.00 - 11.40 - 13.25 Délelőtti iskolai tanórák, illetve óvodai foglalkozások
11.45 - 14.00 Ebédeltetés
14.00 - 15.45 Házi feladat készítése, tananyag gyakorlása, szociális tevékenységek, szakkörök
a kijelölt tanulókkal
15.45 - 16.00 Uzsonna

Az autista csoportoknál 16.00 - 19.00
16.00 -17.00 A gyermekfelügyelők, nevelők átveszik a hazajárós gyerekeket.
Levegőzés, szabadidős foglalkozások, kiscsoportos tevékenységek, szakkörök.
17.00 – 17.30 Vacsora
17.30-18.15 Tisztálkodás, esti teendők, szabadidős foglalkozások.
18.15-19.00 szabadidős foglalkozások, Informatika szakkör.

Nem autista csoportoknál
16.00 - tól szükség esetén gyermekfelügyelők, nevelők átveszik a napközis gyerekeket.
16.00 - 17.30 szabadidős foglalkozások, kiscsoportos tevékenységek, szakkörök.
17.30 - 18.00 Vacsora
18.00-19.00 Lányok: tisztálkodás, esti teendők
18.00 - 19.00 Fiúk és az önálló tisztálkodásra képes lányok: szabadidős tevékenységek,
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választható irányított tevékenységek (filmnézés, társasjáték, sport)
19.00 - 19.30 Fiúk és az önálló tisztálkodásra képes lányok: tisztálkodás, esti teendők
19.00 - 20.00 Hálórendezés, tisztálkodás,
20.00 A kicsiknek lefekvés (óvodások, alsósok)
20.00 - 21.00 Felsős, szakiskolás tanulók: szabadidős tevékenység, TV nézés vagy filmvetítés.
21.00 Éjszakai pihenőidő, villanyoltás

A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítjuk a gyermekek optimális
testi-lelki fejlődésének feltételeit, figyelembe véve a speciális tanulói, szülői, iskolai igényeket,
elvárásokat, valamint az intézményi szokásokat is. A tanulók napi életének kereteit úgy
szervezzük, hogy az egyes tevékenységek belső arányai a tanulók egyéni és életkori
sajátosságaihoz, szükségleteihez igazodjanak.
A kollégiumi csoportok a házirendhez, valamint a foglalkozási tervekhez
alkalmazkodva alakítják ki életrendjüket, időbeosztásukat, a tanulók napi- és heti-rendjét. A
gyermekek szülői hozzájárulással – szükség esetén csoportos, illetve kísérővel biztosított –
kimenő kivételével napi 24 órában felügyelet alatt vannak. A hétvégét a tanulók otthon, családi
körben töltik. A tanulók hazautazásáról a szülő gondoskodik.
A csoportba sorolás korcsoportonként, szakmacsoportonként történik. A csoportok,
illetve az egyes tanulók életkortól függetlenül ügyeleti rend, beosztás szerint veszik ki részüket
az önkiszolgáló tevékenységekből.
A kollégium belső szabályozásának kiemelt eszközei:
o A reális helyzetfelmérés, értékelés és a tudatos tervezés összhangja.
o A pedagógiai ösztönző rendszer hatékony működtetése.
o A jutalmazási és büntetési elvek következetes alkalmazása és egyensúlyban tartása.
o A házirendben rögzített tanulói jogok és kötelességek érvényre juttatása.
A kollégiumi élet megszervezésében, a közösségi – közéleti tevékenység megvalósításában
kiemelkedő szerepe van a diák önképző köröknek, közösségi rendszereknek. A kollégiumnak
biztosítania kell, hogy a tanulók választott képviselőik révén a Diákönkormányzatot segítő
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pedagógus támogatásával részt vehessenek a közösség mindennapi életével kapcsolatos célok
kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmények értékelésében.
Különösen

fontos

tevékenységi

területük

a

szabadidős

programok,

kulturális

és

sportrendezvények szervezése, valamint a kollégium önálló arculatához kapcsolódó
hagyományok megteremtése, ápolása és megújítása, erősítve ezzel a kollégiumi közösség
együvé tartozását. A kollégiumban külön Kollégiumi Diákönkormányzat nem alakult. Az
iskolai Diákönkormányzat tagjai között vannak kollégiumi tanulók, akik a kollégium érdekeit
képviselik.

3.4. A kollégium kapcsolatrendszere
A kollégium nevelési feladatainak megoldása érdekében rendszeres kapcsolatot tart a
szülőkkel, illetve más törvényes képviselőkkel, a kapcsolódó iskolákkal, társintézményekkel.
Az iskolákhoz tartozó - természetesen a kollégiumban lakó tanulókkal is foglalkozó - gyermekés ifjúságvédelmi felelősökkel napi kapcsolattartásra van szükség. A szociálisan hátrányos
helyzetű tanulók, veszélyeztetett gyermekek esetében a gyermekjóléti szolgálatokkal,
családsegítőkkel,

települési

önkormányzatokkal,

a

tanulók

nevelésében

érintett

intézményekkel, szakmai szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal is hatékony
együttműködést kell kialakítania a gyermekek eredményes szocializációja érdekében.
A szülőkkel való kapcsolattartás elsődleges fórumai az iskolai és a kollégiumi szülői
értekezletek, valamint a kollégiumi nevelőtanárok fogadóórái. Természetesen szükség esetén
telefonon is kapcsolatot teremthet, illetve tarthat a kollégium és az otthoni környezet. A tanulók
egyéni fejlesztési tervének kidolgozása, illetve eredményes megvalósítása érdekében
elengedhetetlenül fontos a családi háttér, az elsődleges mikrokörnyezet ismerete.
Ugyanígy elengedhetetlen a hatékony, kölcsönös és folyamatos kapcsolattartásra törekvés a
gyermeket oktató-nevelő iskolákkal, a tanulót tanító pedagógusokkal. Ezen belül mind a
kollégium, mind az iskolák részéről előtérbe kell helyezni a személyes kapcsolatfelvételt,
kommunikációt a fogadóórák, nevelési értekezletek, aktuális megbeszélések, napi találkozások
keretében.
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A gyermekek eredményes nevelése érdekében a szülők, az iskola és a kollégium közös céljaként
megfogalmazható:


Az egységes nevelési szemlélet kialakítására törekvés.



A kapcsolatok normalizálása és hatékony működtetése



Az információáramlás megvalósítása.

A külső kapcsolatok kialakításában és fenntartásában a kollégium nyitott és kezdeményező
annak érdekében, hogy ilyen módon - a tapasztalati úton szerzett ismeretek hatására növekedjen a tanulók nyitottsága, fejlődjenek a társadalmi integrálódáshoz szükséges
készségeik, képességeik. A már meglévő – intézményen belüli, illetve intézményközi –
személyes és közösségi szintű kapcsolatok ápolásához, valamint értékes, új kapcsolatok
kialakításához a kollégium kezdeményezőkészségére, aktív közreműködésére van szükség.

4. A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE
A kollégiumi foglalkozások és tevékenységek, a szabadidő megszervezésének
változatos formái átszövik és irányítják a tanulók életét. A kollégiumi nevelésben a
foglalkozások célja a gyermekek és fiatal felnőttek személyiségének, jellemének, értelmi és
szociális képességeinek, identitástudatának, közösségi szellemiségének megalapozása és
fejlesztése, miközben segítik a tanulókat a tantervekben meghatározott ismeretek
elsajátításában, biztosítják számukra a képességeik fejlődéséhez szükséges tevékenységek
feltételeit, valamint önismeretre, hatékony, egyéni tanulási módszerek elsajátítására, közösségi
kapcsolatok és fenntartható életviteli szokások kialakítására nevelnek – mindezek által segítve
társadalmi

beilleszkedésüket,

személyiségük

gazdagítását,

erkölcsi

gyarapodásukat,

kompetenciáik fejlődését.
A kollégium a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket – azoknak jellegétől,
céljától függően – csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi, külön figyelmet
fordítva egyéni és életkori sajátosságaira, rehabilitációjára.
Tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet kötelező, kötelezően
választott, illetve szabadon választható. A törvényi előírásoknak megfelelően a tanulók heti 13
+ 2 órában kötelesek részt venni - az éves tanulói foglalkozási tervben meghatározandó és
rögzítendő

–

csoportos,

illetve

egyéni

felkészítő,

differenciált

képességfejlesztő,

tehetséggondozó foglalkozásokon, valamint az egyéni és közösségi fejlesztést szolgáló
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csoportfoglalkozásokon. Ezen óraszámon belül minden tanuló számára (aki képes rá) kötelező
egy szakkör, illetve diákkör választása a kollégium által biztosított lehetőségek közül. A
kollégiumban töltött idő többi részében a gyermekek egyénileg, illetve csoportosan szervezett
szabadidős tevékenységekben, programokon, személyes törődést, gondoskodást biztosító,
valamint a kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozásokon vesznek részt. A
kollégiumi foglalkozásokon részt nem vevő tanulók számára a kollégium pedagógiai
felügyeletet biztosít.

4.1. A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások
4. 1.1.

A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását

elősegítő tevékenységek foglalkozások
A kollégium által szervezett kötelező, illetve szabadon választható foglalkozásokat a
tanév elején a kollégium vezetője által előkészített és a nevelőtestület által elfogadott éves
tanulói foglalkozási terv tartalmazza kollégiumi csoportonként. A csoportok éves munkaterve
a foglalkozások rendjéből, a szabadidős programok tervezetéből és az egyes tanulókra
vonatkozó egyéni fejlesztési tervekből áll.
A foglalkozások során nagy figyelmet fordítunk a pozitív tanulási attitűd kialakítására,
megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére; figyelembe véve a tanulók személyiségének az
egyén sajátosságait, ezen belül:
Tanulást segítő foglalkozások


rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás,



differenciált képességfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozás. A sajátos
érdeklődésű tanulók foglalkozásának biztosítása,



ismeretek bővítése.

A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások
(egyéni problémák feltárása, megoldása, pedagógus segítsége, tanács)


Egyéni, személyes problémák feltárása, megoldásának segítése.



Krízisintervenciós tevékenység.



Napi feladatok, kérdések, speciális nevelési problémák, helyzetek megbeszélése.
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Érzelmi biztonság, családpótló funkció biztosítása.



Egészségvédelmi, prevenciós, felvilágosító tevékenység.



Személyes környezet, felszerelés, ruházat rendben tartásának segítése.



Tanulmányi munka segítése, számonkérés.

Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások
Intézményünkben az alábbi szakkörök működnek:
Kalandtúra (heti 1 óra)
Meséről-mesére (heti 1 óra)
Hímző-varró szakkör (heti 1 óra)
Informatika szakkör (heti 1 óra)
Sütés-Főzés szakkör (heti 1 óra)

Sportfoglalkozások


atlétika



labdarúgás



asztalitenisz



darts



szektorlabda

Egyéb időközönként szervezett szabadidős tevékenység


PS játék



Társasjáték verseny

Felzárkóztatás
Célja: a lemaradó, hátrányokkal küzdő gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása, sérült funkciók
korrigálása, hiányok pótlása. A szükséges helyeken pótolja az eredendő beszédszintbeli,
kulturális és mentális hátrányokat.
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Feladatai:
 hiányzó készségek és képességek fejlesztése
 pszichikus funkciók helyreállítása, fejlesztése
 kognitív funkciók fejlesztése
 motorikus funkciók fejlesztése
 szenzoros és kommunikációs funkciók fejlesztése
Alapelvei:
az egyéni képességek figyelembe vétele
a hiányzó készségek, képességek tudatos, tervszerű fejlesztése
Területei:
Tanulási foglalkozás: az egyéni segítségnyújtás, a felzárkóztatás differenciált feladatok
adásával.
Sport és játék: a felzárkóztatást, sikerélményt nyújtó, kudarctűrő, szabályt elfogadó és követő
tevékenységekkel segíti.
Munkára nevelés, kézműves foglalkozás: a gyermekek fejlesztése nagy és finommozgások
fejlesztésével, az egyes mozdulatok sorrendjének automatizálásával történik. A munka öröme
iránti fogékonyságot, igényességet, szépérzéket alakít ki. Két részből áll a tevékenység:
mindennapi feladatok végzése, a környezet tisztántartása, díszítése
tárgyak készítése, ábrázolás változatos technikákkal, sokféle anyag felhasználásával.
Szabadidős foglalkozás: az érzelmi élet kibontakozása a pihenés, az önálló élménygyűjtés
eszközeivel valósul meg,
Nevelési beszélgetések: a társadalmi normák közvetítése, az érzelmi-erkölcsi képességek,
készségek hiánypótlása.
A foglalkozások tematikusan zajlanak, kapcsolódva az aktuális eseményekhez, ünnepekhez,
élményekhez, nevelési nehézségekhez, tanulási, magatartási problémákhoz.
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Tehetséggondozás
Fontos feladatunk a tehetségek felismerése és fejlesztése
Célja: a speciális tehetségek felkutatása, kibontakoztatása, folyamatos gondozása, a
személyiség gazdagítása, a szociális kapcsolatok erősítése
Feladatai: személyiség fejlesztése, kreativitás kibontakoztatása, a meglévő képességek és
ismeretek érdeklődési területeinek megfelelő fejlesztése a kiemelkedően fejlett képességek,
adottságok fejlesztésével.
Alapelvei: az egyéni képességek figyelembe vételével a speciális szükségletek által
meghatározottan kell a foglalkozásokat szervezni
Területei: - tehetséggondozó foglalkozások
- egyéb, differenciálást szolgáló szerkezeti formák
(pl. klubfoglalkozások)
Pályaválasztás
Célja: olyan ismeretek nyújtása, amelyek felkészítik a tanulót a társadalmi munkamegosztásban
való részvételre gyakorlati, fizikai munkával való megismerkedés biztosítása érdeklődés
felkeltése, motiváció kialakítása a különböző munkatevékenységek iránt.
Feladata: gyakorlati munkatevékenységek végzése (ház körüli munkák, apró kézi javítások
elvégzése)
Alapelvei:
egyéni képességek, adottságok figyelembe vétele
sikerélmény biztosítása, erre építve a pályaválasztást

A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi
beilleszkedést segítő foglalkozások terve


A kollégiumban elhelyezett tanulók 80%-a szociális hátrányokkal
érkezik: családi hátrány (csonka család, anyagi veszélyeztetettség,
érzelmi sivárság, ingerszegény családi környezet
o a család életvitelében jelentkező problémák (káros
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szenvedélyek, nevelési következetlenségek)
o lakóhely távolsága, közlekedési nehézségek egyéb szociokulturális hátrányok
A

hátrányok

csökkentése,

kompenzálása

érdekében

a

kollégium

felzárkóztató,

tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozásokat szervez.
Ezek jellege:


A tehetséggondozás kollégiumi színtere a szakköri foglalkozás



A tanítási időben tanult készségek gyakoroltatása és helyes szokássá alakítása,

rögzítése.


A társadalmi beilleszkedés, integráció segítését célozza, hogy a tanulók rendszeresen

részt vegyenek a város rendezvényein, ünnepi eseményein. Jelenlétük (az elvárhatóság szintjén)
természetessé váljon az ép emberek számára. Részt veszünk az iskolával együttműködve a
város kulturális és sporteseményein, szakköri csoportjainkkal igyekszünk fellépni az egyes
városi rendezvényeken.


Rendszeresen szervezünk az érzékenyítés jegyében rendezvényeket, melyre a város

többi iskoláinak tanulóit is meghívjuk.


Társadalmi beilleszkedést segíti azon helyek rendszeres látogatása, amelyeken a

megfelelő jártasság szükséges a napi életvitelhez (élelmiszerbolt, posta).


Szükséges ellátogatni olyan intézményekbe is, ahol bajba kerülésük esetén

megfordulhatnak, illetve segítséget kérhetnek (rendőrség, kórház)
A társadalmi integrálódáshoz nélkülözhetetlen, hogy az ép értelmű emberek megismerjék
tanulóink pozitív oldalait, képet kapjanak teljesítő képességükről és eredményeikről. (Ilyen
rendezvények az integrált sportnap, vendégek ünnepekre való meghívása, stb)
A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási
tevékenység szervezésének elve
A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének feladatai:


kisebb közösségek szervezése életkori sajátosságok figyelembe vételével a kollégium
belső rendjének elsajátítása, betartása



felnőtt-gyermek viszony, egymás megbecsülése, tisztelete, segítése



házirend betartása
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a szociális kompetenciák fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, együttműködés,
tolerancia, alkalmazkodó képesség



a kialakult közösségi normák tiszteletben tartása



közösségi programokban való aktív részvétel,



a közösségi érzés, magatartás fejlesztése



egészséges versenyszellem, illetve kudarctűrő képesség, kitartás kialakítása a
közösségért végzett munka felelőssége, megbecsülése



a helyes önismeret, reális önértékelés, véleménymondás készségének alakítása



kötelességek és jogok megismerése és érvényesítése

A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei
A kollégiumba bekerült gyermekkel kapcsolatos egyik legfontosabb feladatunk, hogy sikeresen
beilleszkedjen a kollégiumi közösségbe, elsajátítsa a szokásokat, megtanulja az együttélés
szabályait
A kollégium a nevelési folyamatban figyelmet fordít a társadalmilag elfogadott közösségi
szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek fejlesztésére.
Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén a csoport, a társadalom
kölcsönhatásainak megértését.
A kollégiumi nevelés segíti a mindenkori szociális környezetbe történő sikeres beilleszkedést.
Fejleszti a szociális tájékozódás készségét, alkalmat és közeget teremt a közösségi értékrend és
normarendszer fejlesztéséhez, segíti az egyensúly megteremtését a közösségi és az egyéni
érdekek között.
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4. 2. A kollégiumi csoportfoglalkozások keretterve

A 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 2. § 9. pontjában meghatározott tematikus
csoportfoglalkozások keretterve és éves óraszáma.
A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma:
1-8.

9.

10.

11.

12.

13-14.

évfolyam

évfolyam,

évfolyam

évfolyam

évfolyam

évfolyam

A tanulás tanítása

4

3

2

2

2

1

Az erkölcsi nevelés

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

2

kultúra 1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

22 óra

22 óra

22 óra

22 óra

20 óra

20 óra

TÉMAKÖR

Nemzeti

öntudat,

hazafias nevelés
Állampolgárságra,
demokráciára nevelés
Az önismeret és a
társas
fejlesztése
A

családi

életre

nevelés
Testi

és

lelki

egészségre nevelés
Felelősségvállalás
másokért,
önkéntesség
Fenntarthatóság,
környezettudatosság
Pályaorientáció
Gazdasági
pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra
nevelés

és
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A kollégiumokban évi 36 nevelési héttel (a 12-13-14. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül
minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni. Az óraszámok minden
évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus csoportfoglalkozásokat - részben
vagy egészben - a csoportvezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő foglalkozások
terhére szervezzék meg.
5. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS MINŐSÉGE, EREDMÉNYESSÉGE
A kollégium – a szülővel és az iskolával együttműködve – hozzájárul ahhoz, hogy a
sajátos nevelési igényű, tanulásban és értelmileg akadályozott, beszédfogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók, és fiatal felnőttek eredményesen fejezzék be
tanulmányaikat iskolájukban, valamint a kollégiumi nevelési folyamat során sajátítsák el a
társadalomba való beilleszkedéshez és a családi életben, a munkavállalásban, az állampolgári
létben az önálló életvitelhez szükséges alapvető ismereteket, képességeket, értékeket.
A tanulók nevelésének alapjául szolgáló éves foglalkozási terv, a tanulói igények felmérése
után a nevelőtanárok és a kollégium vezetője készítenek el a tanév elején.
A pedagógiai folyamat elengedhetetlen részét képező folyamatos ellenőrzés és értékelés
lehetőséget ad a nevelési tervekben meghatározott feladatok teljesítési szintjének, célhoz való
közelítésének megfogalmazására. A tanulók kollégiumi életének – magatartásának,
szorgalmának, képességeinek – értékelése a tanév során folyamatosan a - nevelőtanárok és a
gyermekfelügyelők által vezetett - kollégiumi csoportnaplókban, éjszakai és ügyeleti naplókban
szöveges módon történik. Törekedni kell rá, hogy összehangolt, egységes stílusban történjék az
értékelés, valamint hogy a szülők tájékoztatása során megfelelő, egyértelmű, a gyermek
személyiségfejlődésének lényegi elemeire utaló értékelést adjunk.
A folyamatos értékelés mellett tanévenként két alkalommal kerül sor időszakos
összegző értékelésre. A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe kell
venni, hogy a nevelési folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette
ki hatását. A félévi és az év végi beszámolókban a számszerű statisztikai adatok mellett helyet
kap a csoportok egészségügyi, fegyelmi és tanulmányi helyzetének, a szabadidős
tevékenységeknek,

valamint

az

éves

foglalkozási

tervben

megfogalmazott

célok

megvalósulásának szöveges értékelése. E beszámolók alapján készül el a kollégium féléves,
illetve éves munkáját összegző vezetői értékelés.
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BEVEZETÉS
Az Intézmény 3 feladatellátási helyén biztosítja a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő
nevelés-oktatását. A fejlesztő nevelés-oktatás egyéni és csoportos formában kerül biztosításra:
●

az intézményen belül, külön erre a célra létrehozott csoportban,

●

otthoni ellátás keretében,

●

valamint abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja.

A fejlesztő nevelés-oktatás igénybevétele kizárólag a szakértői bizottság véleménye alapján lehetséges.

INTÉZMÉNYI HITVALLÁS
Kiemelt cél a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók szociális és kognitív képességeinek fejlesztése
mellett, hogy örömöt és vidámságot vigyünk az életükbe. Fontos annak tudatosítása, hogy állapotuk
elfogadásával, mosolyukkal, szeretetükkel, jelenlétükkel sokat jelentenek a közvetlen környezetük
számára.

1. A SÚLYOS ÉS HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS TANULÓ
A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, hogy a testi
struktúrák károsodása következtében az alapvető humán funkciók – mint a kommunikáció, a mozgás, a
megismerő funkciók, az érzékelés-észlelés és az önkiszolgálás – minimálisan két területén súlyos vagy
legsúlyosabb mértékű funkciózavar tapasztalható. Ennek következtében az érintett személy
pszichofizikai teljesítményei extrém mértékben eltérnek az átlagtól, így tevékenységeiben erősen
akadályozottá válik, és társadalmi részvételében jelentősen korlátozott lehet. A súlyos és halmozott
fogyatékosság hátterében rendszerint a korai életszakaszban bekövetkező, a központi idegrendszert
érintő komplex károsodás áll. A különböző fogyatékosságok a legkülönfélébb kombinációkban és
súlyossági fokozatokban, esetleg eltérő időben jelenhetnek meg.
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók (továbbiakban: súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók)
esetében a leggyakrabban a súlyos kommunikációs zavar, a különböző súlyosságú mozgásszervi
fogyatékosság (mozgáskorlátozottság) és a különböző súlyosságú értelmi fogyatékosság (intellektuális
képességzavar) igen változatos kombinációit találjuk. Ezek mellett előfordulhat látási fogyatékosság
(látássérülés), hallási fogyatékosság (hallássérülés), figyelemzavar, magatartás-szabályozási zavar,
autizmus spektrumzavar, továbbá egyéb társuló rendellenességek (pl. epilepszia). A fenti
funkciózavarok

egyedi

kombinációinak

köszönhetően

egyénileg

nagyon

változó

igényű

személyiségekkel találkozunk. Ebből következően a tanulócsoport összetétele rendkívül heterogén
lehet.
A fenti fejlődésbeli eltérések és tevékenységbeli akadályozottságok a pedagógiai megsegítés, nevelés,
oktatás, fejlesztés szempontjából sajátos nevelési igényként jelentkeznek. E tanulók speciális segítséget
igényelnek szükségleteik kielégítése, egészségük megtartása, az emberi, a dologi és a természeti
világhoz való viszonyuk kialakítása és a társadalom életében való aktív részvétel érdekében. Egész
életükben a környezet fokozott mértékű és folyamatos, komplex segítségére, támogatására utaltak;
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személyiségük kibontakoztatása és életminőségük javítása érdekében komplex fejlesztő nevelésreoktatásra van szükségük.
A fejlesztő nevelés-oktatás kialakításakor minden tanuló esetében figyelembe kell venni a Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei egyes fogyatékosságokra vonatkozó releváns
fejezeteit is.

2. A

SÚLYOS

ÉS

HALMOZOTTAN

FOGYATÉKOS

TANULÓK

TANULÁSI

SAJÁTOSSÁGAI

2.1. KÖTŐDÉS A TÁRGYAKHOZ ÉS A JELENHEZ
A tanuló figyelmét és érdeklődését elsősorban azok a tárgyak és jelenségek kötik le, amelyek térben és
időben közel vannak hozzá, tartalmilag pedig „testközeliek”, azaz leginkább közvetlenül az ő
személyére vonatkoznak. Elsődleges feladat a világ tárgyainak, jelenségeinek és személyeinek
„elérhető” közelségbe helyezése, a különböző tevékenységeknek a fogyatékos tanuló számára
értelmessé, jelentőségteljessé tétele a tevékenység végrehajtásához elengedhetetlen motivációs szint
megteremtése érdekében.

2.2. CSELEKVÉSES

TANULÁS ÉS KOMPLEX

(TOTÁLIS)

KOMMUNIKÁCIÓS

BEÁGYAZOTTSÁG
Minden élethelyzetben és minden tevékenység során biztosítani kell az aktív nagymozgásos vagy
finommotoros részvétel lehetőségét, hogy megvalósulhasson a szemléletes-cselekvéses tanulás
„megfigyelés-próba-szerencse-utánzás” útján. A tanulási szituációt és tartalmakat több oldalról
megerősítő, szemléltető – nem verbális, metakommunikációs és verbális – jelzésekkel kell kiegészíteni.
A tevékenységek rögzítése és emlékezetbe idézése hatékonyabb, gyorsabb, ha az adott helyzetet és
tartalmat – a tanuló számára a tevékenységet érthetőbbé, megragadhatóbbá, felfoghatóbbá tevő –
komplex kommunikációs stratégiákkal erősítik meg. Az egyénileg kialakított gesztus- vagy
hangjelzésektől kezdve a különböző kép-, jel-, szimbólumrendszereken keresztül a verbális
kommunikáció bármely formája használható.

2.3. TEVÉKENYSÉGTANULÁS KIS LÉPÉSEKBEN
Egy-egy tevékenység elsajátítása során a tanuló apró részleteken akadhat el, ami lehetetlenné teheti az
egész tevékenység végrehajtását. A tevékenységeket kis lépésekre kell bontani, de nem célszerű az
egyes mozzanatok izolált gyakoroltatása, mert a szituációhoz és a tárgyhoz való kötődés miatt azt a
tanuló nem fogja tudni célzottan és tudatosan beépíteni a mindennapos tevékenységekbe. A mindenkori
tevékenységláncolatot (például öltözködés, főzés, terítés, étkezés stb.) teljes egészében célszerű tanítani,
s a folyamatban érdemes esetleg egy-egy részletet aktuálisan célzottan gyakoroltatni. A tevékenység
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akkor nem veszíti el értelmét, jelentését és összefüggéseit a tanuló számára, ha a teljes folyamatot látja
és tapasztalja.

2.4. TEVÉKENYSÉGTANULÁS

SEGÍTSÉGGEL

–

SPECIÁLIS IRÁNYÍTÁS ÉS

VEZETÉS BIZTOSÍTÁSA A PROBLÉMÁS TEVÉKENYSÉGELEM AKTÍV
VÉGREHAJTÁSÁHOZ
A pedagógusnak csak és kizárólag annyi segítséget kell nyújtania, amennyi feltétlenül szükséges. Első
a verbális segítségadás, szükség szerint nonverbális jelzésekkel – gesztusok stb. – kiegészítve. Ezt követi
a bemutatás és az utánzásra ösztönzés. A komolyabb motoros vagy intellektuális képességzavarral
küzdő tanulóknál a bemutatás utáni próbálkozás már kiegészül motoros segítségadással. A vezetett aktív
tevékenységen belül a segítségnyújtás fokozatai a határozott mozgásvezetéstől az érintésen alapuló
(„emlékeztető” jellegű) mozgáskontrollig terjedhetnek. A személyes segítségadás mellett – szükség
esetén – döntő jelentősége van a rehabilitációs segéd- és segítő eszközöknek, melyek kiválasztása
személyre szabottan, a cselekvési kompetenciát és a tevékenység jellegét szem előtt tartva történik. A
segítségnyújtás mértékét fokozatosan kell csökkenteni. A cél, hogy a tanuló a cselekvésláncolatot képes
legyen néhány verbális vagy egyéb kommunikációs jelzésre végrehajtani.

2.5. A

TANULÁSI SZÁNDÉK GYENGESÉGE ESETÉN A MEGFELELŐ TANULÁSI

MOTIVÁCIÓ KIALAKÍTÁSA ÉS FENNTARTÁSA
Kiemelt jelentősége van a megfelelő tanulási motiváció kialakításának, melynek legfontosabb feltétele
a jó kapcsolat és a tanuló alapos ismerete (erősségei, gyengeségei, hiányosságai, meglévő képességei).
Ez megalapozza a reális célok kitűzését, amivel elkerülhető a túl alacsony elvárások tanulást lassító,
illetve a túl magas követelmények frusztráló hatása.
A tevékenységeket célirányosan, értelmes szituatív összefüggésekbe helyezve célszerű gyakoroltatni. A
tanulási és cselekvési motiváció eredményes lehet, ha egy tevékenység sikeres elvégzését egy, a tanuló
által kedvelt és várt tevékenység követi (például: aki ügyesen közreműködik a kézmosásban, máris
mehet uzsonnázni). Ehhez társul a pedagógustól kapott pozitív megerősítés, melynek közvetlenül a
tevékenységmozzanat sikeres befejezése után kell következnie, mert a fejlődésnek ezen a szintjén a
késleltetett jutalomnak nincs hatása a tevékenységre. Fontos, hogy összhang legyen a pedagógus
verbális megnyilvánulásai és az azokhoz kapcsolódó nem verbális és metakommunikatív jelzések
között. A megerősítés kezdetben intenzív, később – amikor a tevékenység végrehajtása már
sikerélményhez juttatja a tanulót – a külső megerősítés fokozatosan leépíthető, és csak a befejezés után
kell nyugtázni a sikert.
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3. A

SÚLYOS ÉS HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELÉSÉNEKOKTATÁSÁNAK ALAPELVEI

3.1. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INTERAKCIÓ ELVE
A kölcsönös kommunikációs akadályozottság a súlyos és halmozottan fogyatékos emberek egyik
központi problémája. A fejlesztő nevelést-oktatást áthatja a kommunikatív megközelítés. A nevelési
folyamat kölcsönös párbeszéden alapuló interperszonális kapcsolatként épül fel. A kommunikáció és az
interakció kiegészíti és erősíti egymást, csökkenti a pedagógus és a tanuló közti távolságot. A világ
jelenségeit, tárgyait, személyeit, eseményeit intenzív testi kontaktuson keresztül kell közvetíteni a
tanulók felé. Az emberi és dologi világ feltárulása, a tanulás, a fogalomalkotás kezdeti lépései és a
gondolkodás elemi műveletei csak az érzékelésen-észlelésen keresztül, a testtel megragadott tárgyak,
személyek és élethelyzetek közegében, a kommunikatív szituációkra építve lehetségesek.
A nevelés-oktatás – személyes kapcsolatként értelmezett – folyamatában a gyógypedagógusnak a
fogyatékos személy legegyszerűbb életműködéseiben, jelzéseiben is fel kell fedeznie a kommunikatív
szándékot. Az interakció és a kommunikáció teszi lehetővé a kommunikatív viszony és a szociális
kapcsolatok emberhez méltó alakulását, hozzájárul a csoportban történő nevelés megvalósításához, és
segít a tanuláshoz szükséges motiváció kialakulásában és fenntartásában.

3.2. A NORMALIZÁCIÓ ÉS A PARTICIPÁCIÓ ELVE
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók nevelésének az általánosan elfogadott és a Nemzeti
alaptantervben is megfogalmazott nevelési elveken kell nyugodnia.
A fejlesztő nevelés-oktatás hozzájárul ahhoz, hogy a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók számára
olyan életfeltételek és életmodellek váljanak hozzáférhetővé, melyek a lehető legjobban megközelítik
az életkoruknak megfelelő és társadalmilag érvényes mintákat.
Ezek: az emberi méltóság tiszteletben tartása; a napi, heti, éves ritmus kialakítása, tapasztalatok az egyes
életszakaszokról; a szexualitás világába történő belépés előkészítése a felvilágosítás és a visszaélésekkel
szembeni védekezés megismertetése útján.
Mindez a pedagógiai tevékenységgel szemben azt a követelményt támasztja, hogy segítse elő a
képességekhez mért lehető legmagasabb szintű társadalmi beilleszkedést. Ehhez nem elsősorban a
fogyatékos tanuló hiányzó képességeit kell pótolni, hanem az életkörülményeit szükséges úgy alakítani,
hogy abban képességeinek maximumát nyújtva teljes emberi életet élhessen, illetve részt vehessen a
társadalom életében. A részvételt, beilleszkedést a fogyatékos személy életkora is befolyásolja.
Ha a tanuló fejlődése során bebizonyosodik, hogy magasabb szintű követelmények teljesítésére is képes,
kezdeményezni

kell

az

értelmi

állapotának
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intézményegységben történő iskoláztatását, vagy biztosítani kell számára az egyéni előrehaladású
nevelés és oktatás lehetőségét (2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 4. §. 41. pont).

3.3.

A

KOMPLEXITÁS,

A

SZEMÉLYISÉG-KÖZPONTÚSÁG,

A

SZÜKSÉGLETORIENTÁLTSÁG ÉS A REHABILITÁCIÓ ELVE
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulóknak speciális, átfogó, egymást kiegészítő fejlesztő,
támogató, valamint gondozó eljárásokra, komplex pedagógiai szolgáltatásra van szükségük. Komplex
formában valósul meg a hagyományos értelemben vett oktatás, fejlesztés, nevelés, terápia, az ápolás és
a gondozás. A pedagógiai tevékenység a személyiséget komplexen – minden megmaradt és akadályozott
funkciót, a tanuló egyedi szükségleteit egyidejűleg figyelembe véve – közelíti meg.
A sokoldalú, komplex fejlesztés, nevelés és oktatás megvalósításának alapfeltétele a szakemberek
magas szintű felkészültsége és a teammunka (a szükséges egészségügyi, gyógypedagógiai,
pszichológiai és más tudományterületekről eredő ismeretek szintetizálása, integrálása érdekében).
A fejlesztés figyelembe veszi a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló élethelyzetét, a múltbeli
tapasztalatokat, élményeket, a jelen állapotot és az érintettre váró jövőt: a múltra építve a jelenben a
jövőre készít fel. Nem csupán az aktív fejlesztés és képzés számít nevelésnek, ide sorolhatók a részvétel,
az átélés, a befogadás, az élmény pedagógiai hatásai is.

3.4. A KOOPERÁCIÓ ÉS A TUDATOSSÁG ELVE
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók a legtöbb tevékenységben külső segítségre szorulnak, a
cselekvés hibátlan és/vagy teljes kivitelezéséhez szükségük van egy partnerre. A kooperáció –
együttműködés – legjellemzőbb sajátossága, hogy a pedagógus és a tanuló közösen vesznek részt a
tanulási folyamat eseményeiben, egy közösen kitűzött cél érdekében, cselekvésük tervezését és
kivitelezését egymástól függően és egymáshoz viszonyítva koordinálják.
A kooperáció elve vonatkozik a fogyatékos tanulókkal foglalkozó valamennyi személy (szülők,
pedagógusok, segítők, egyéb teamtagok stb.) folyamatos információ- és tapasztalatcseréjére, továbbá
együttműködésére.
A mindennapos tevékenységek során a fejlesztés alapját képező és az azt átfonó kommunikáció
gyakorlása úgy eredményes, ha az elvárások következetesek és egységesek. Az egységes elvárások a
tanulók számára könnyebben követhetők, és biztonságérzetüket is növeli.

3.5. A DIFFERENCIÁLÁS ÉS AZ INDIVIDUALIZÁCIÓ ELVE
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók tapasztalati és aktivitási lehetőségeik szempontjából
heterogén csoportot alkotnak, ezért a nevelés-oktatás folyamán megfelelő differenciálásra van szükség.
A differenciálás egyrészt pedagógiai szemlélet: az érzékenységet fejezi ki az egyéni különbségek iránt;
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másrészt pedagógiai gyakorlat, amely a különbségekhez való illeszkedést próbálja megvalósítani
minden rendelkezésre álló eszközzel.
A differenciálás egyik formája az egyéni tanulás, az individualizálás. A tanulás-tanítás az egyéni
gyógypedagógiai állapotfelmérés alapján, egyéni (individuális) tanulási terv – egyéni fejlesztési terv –
szerint zajlik, amelyben egyénre szabott a célkitűzés, a didaktikai-metodikai elemek kiválasztása, a
feladatok megvalósítása és az értékelés.
A csoportban differenciáltan zajlik a feladatok gyakorlati megvalósítása. Lehetőséget kínálnak erre a
kreatív, a zeneterápiás, a játékfoglalkozások, a közös étkezések, kirándulások, szabadidős és más
programok, melyek során a tanulók olyan ismereteket szereznek, olyan képességeket és készségeket
sajátítanak el, olyan élményekhez és tapasztalatokhoz jutnak, amelyeknek a szociális kapcsolatok
fejlődésére is hatásuk van.

4. A SÚLYOS ÉS HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS TANULÓK KIEMELT TANULÁSI ÉS
NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATAI ÉS TERÜLETEI
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésének kiemelt feladatai és területei csak didaktikai
szempontból választhatók el egymástól, a nevelés, oktatás folyamatában egymást áthatva, komplexen
érvényesülnek. Az egyes fejlesztési területek céljainak meghatározása és a pedagógiai tevékenység
feladatainak összegzése a konkrét nevelési-oktatási helyzetekben rugalmasan, a tanulók egyéni
sajátosságainak, a fejlődés egyéni ütemének megfelelően alakul.
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók tanulásának és nevelésének kiemelt feladata, hogy
−

a tanulók a szükségleteiknek és képességstruktúrájuknak megfelelő nevelésben, oktatásban és
fejlesztésben részesüljenek;

−

a fejlesztés a megfelelő és szükséges tartalommal történjék, segítse a lehetőség szerinti
legnagyobb önállóság elérését és a megfelelően kialakított támogató környezetben a tanuló
képességeitől függően a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést;

−

az elvárások az egyéni teljesítőképességnek megfelelően kerüljenek megfogalmazásra, és
igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez;

−

a fejlesztő nevelés-oktatás keretében, a közösségi nevelés mellett kiemelt hangsúlyt kapjon az
egyéni fejlesztés, törekedve azonban a kortárskapcsolatok kihasználására a szocializációs
folyamatban;

−

a fejlesztő terápiák programjai váljanak a rehabilitációs pedagógiai program tartalmi elemeivé.

A fejlesztő nevelés-oktatás területei:
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−

Kommunikáció (alapkompetenciák, a tanulás és a gondolkodás kompetenciái, kommunikációs
és digitális kompetenciák, személyes és társas kompetenciák, társadalmi részvétel
kompetenciái)

−

Mozgásnevelés (alapkompetenciák, kommunikációs kompetenciák, személyes és társas
kompetenciák)

−

Az érzékelés-észlelés és az értelem fejlesztése, a valóság kognitív birtokbavétele. A dologi, az
emberi és a természeti világ jelenségeinek megértése (alapkompetenciák, a tanulás és
gondolkodás kompetenciái)

−

Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés. Az emberi lét esztétikai
dimenziójának megtapasztalása és a kreatív tevékenységek ösztönzése (alapkompetenciák,
kreatív alkotás és önkifejezés kompetenciái, munkavállalás kompetenciái)

−

Érzelmi és szociális nevelés, az én pozitív megtapasztalása, megnyílás a közösség felé, a
kommunikáció kulturált formáinak elsajátítása (alapkompetenciák, társadalmi részvétel és
felelősségvállalás kompetenciái, személyes és társas kompetenciák)

−

Fejlesztő gondozás – Önkiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés, a megfelelő támogató
környezetben az egyéni képességszint figyelembevételével a lehető legmagasabb szintű
önállóság és önellátás képességének elsajátítása (beleértve a részvétel különböző szintjeit), az
emberiszükséglet-kielégítés kultúrájának megismerése (alapkompetenciák, kommunikációs
kompetenciák, személyes és társas kompetenciák, a tanulás kompetenciái).

A területek fejlesztésére kialakított foglalkozások a csoportos fejlesztő nevelés-oktatásban:
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A foglalkozás megnevezése

Időkerete/csoport

A tematikus tervezés fontosabb tartalmi elemei

A heti tervben kidolgozott
tematikus egység
megvalósításának időtartama

Reggeli kör, kommunikáció

napi 1 óra

1-2 hét,
szükség szerint visszatérő
jelleggel és vagy koncentrikus
bővüléssel ismételve.

Játék, szabadidős
tevékenység/ Snoezelen
terápia

napi 1 óra

A tanulók egyéni sajátosságaihoz igazodóan a kapcsolatfelvételi
formák megtapasztalása, tanulása. Közös aktivtással (mozgással
kísért éneklés, mondókázás)a közösséghez való tartozás érzésének
megtapasztalása. A kommunkáció fejlődését segítő eszközök,
módszerek alkalmazása.
A különböző játékfajták közös gyakorlásának biztosítása, az egyéni
sajátosságokhoz igazodóan. Élményforrások biztosítása, amelyek
segítik a tanulót a szabadidős tevékenység kiválasztásában, a
pihenésben, relaxálásban. Az észlelési, érzékelési funkciókat
fejlesztő tevékenységek biztosítása.

Szűkebb-tágabb környezet/
ábrázolás

napi 1 óra

1-2 hét,
szükség szerint visszatérő
jelleggel és vagy koncentrikus
bővüléssel ismételve.

Mozgásnevelés

napi 1 óra

A szűkebb és a tágabb környezet vizsgálata a tanuló saját
aktivitásával. A mindennapi tevékenységek tanulása, a közvetlen
lakókörnyezet multiszenzoros megismerése során szerzett
személyes tapasztalatokra építve, a tágabb környezet
megismertetése. A környzetben megtapasztalt tárgyak és jelenségek
ábrázolása mozdulatokkal, szimbolikus játékkal, tárgyakkal,
képekkel, taktilis jelzésekkel és verbalitással.
A tanulók egyéni mozgásfejlettségi szintjéhez igazodóan a testséma
kialakítását, az önindította mozgás örömének átélését, az önálló
cselekvés ösztönzését elősegítő feladatok biztosítása. A
proprioceptív, kinesztetikus, szenzomotoros megtapasztalások
egyéni szükségelethez igazodó alkalmazása. A szem-kéz, szemtárgy koordináció, a manipuláció kialakítását, fejlődését szolgáló
tevékenységek biztosítása.
A csoport általános szükségleteitől eltérő, egyéni szükségletek
kielégítését célzó feladatok biztosítása. Ezen fejlesztési igények
kielégítése a szakértői véleményben foglaltak alapján, valamint a
tanulók mindennapi életében felmerülő problémák alapján kerül
tervezésre.

Az egyéni szükségletek alapján

Egészségügyi és pedagógiai heti 3 óra
célú habilitáció, rehabilitáció

5. A NEMZETI

1-2 hét,
szükség szerint visszatérő
jelleggel és vagy koncentrikus
bővüléssel ismételve.

1-2 hét,
szükség szerint visszatérő
jelleggel és vagy koncentrikus
bővüléssel ismételve.

ALAPTANTERV ALKALMAZÁSA A SÚLYOS ÉS HALMOZOTTAN

FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELÉSE-OKTATÁSA SORÁN
A Nemzeti alaptantervben meghatározott tanulási és nevelési célok, kompetenciaterületek a súlyos és
halmozottan fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése során úgy értelmezhetők, hogy azok a
tanulók személyiségállapotához igazítottan, elsősorban a szükséges képességek és készségek
megalapozása, kialakítása útján valósulnak meg. Ennek során az alábbiakat szükséges figyelembe venni.

5.1. TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGRE NEVELÉS
A testi és lelki egészség a személyes életminőség és jóllét egyik meghatározó eleme. A súlyos és
halmozottan fogyatékos emberek életében a károsodások komplex együttese, valamint ezek
pszichofizikai kihatásai alapvető módon befolyásolják az életvezetést és az életkilátásokat, hiszen a
meglévő szükségletek kielégítésének eszköztára csak korlátozottan áll rendelkezésre. A súlyos és
halmozottan fogyatékos tanulók pedagógiájának – különösen a fejlesztő nevelés-oktatás kezdetén –
központi feladata az alapszükségletek kielégítése, a jó testi és lelki közérzet megteremtése, amelynek
minden eleme az iskolai nevelés-oktatás alapvető, pedagógiai jelentőséggel bíró feladata is. Magában
foglalja az elemi szükségletek kielégítését (a fejlesztési folyamatba épített ápolási és gondozási
tevékenységeket), a megfelelő testi és pszichés közérzet kialakulásának támogatását, az emberi
alapszükségletek elismerését az élet minden területén. Hozzá tartozik az e szükségletek megélését és
differenciált kielégítését szolgáló alapfeltételek megteremtése, kielégítésük kommunikatív, pedagógiai
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és terápiás elősegítése, az önállóságra és az egészséges életmódra nevelés feladatainak programba
építése.

5.2. ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE, FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
MÁSOKÉRT, ÖNKÉNTESSÉG, ERKÖLCSI NEVELÉS, CSALÁDI ÉLETRE
NEVELÉS

5.2.1. AZ

ÉNKÉP, AZ ÖNISMERET KIALAKULÁSA ÉS A KÖRNYEZET FOKOZATOS

MEGISMERÉSE

A személyiség fejlődésének és kibontakozásának alapfeltétele, hogy a tanulókban kialakulhasson az
identitástudat, önmagukat autonóm személyként, az emberi és dologi világ aktív résztvevőjeként
tapasztalják meg. A személyes identitás elsőként a test megéléséhez, differenciált érzékeléséhez és
észleléséhez, a saját személyiségnek a másiktól való elkülönítéséhez, önmaga egyedi, autonóm
személyként való megtapasztalásához kötődik. Az önazonosság kialakulásában mindezen túl
meghatározó szerepet játszanak a személyes élmények és történések, amelyek az érintett személy egyedi
élettörténetének alkotóelemeit adják. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók esetében az identitás
kialakulásának pszichofizikai feltételei jelentős mértékben korlátozottak lehetnek. Ezért a nevelésoktatás kitüntetett és komplex feladata, hogy a tanulók pozitív tapasztalatokat szerezzenek saját testükről
és legszűkebb környezetükről, valamint e kettő egymáshoz való viszonyáról. Meg kell tanulniuk
elkülöníteni magukat más személyektől, s a testséma kiépítése révén meg kell tapasztalniuk testük és –
ezzel párhuzamosan – személyiségük határait. Mivel a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók
számára a környezet eleinte a másik ember testi jelenléteként élhető meg, a tágabb emberi, dologi és
kulturális jelenségekre tagolódó világ számukra fokozatosan válik megismerhetővé. Ezért a fejlesztő
nevelés-oktatás során az egyes tartalmakat koncentrikusan, egymásra építve, egymásra vonatkoztatva
és egymásból kifejtve kell tanítani úgy, hogy a tanulók a tágabb környezet megismerése során mindig
saját közvetlen tapasztalataikra és a már korábban megismert szűkebb környezetre támaszkodhassanak.
Lehetővé kell tenni számukra az eltérő szenzoros modalitások (látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás)
közötti összefüggések megtapasztalását, illetve az ugyanazon modalitások által közvetített eltérő
tartalmak elkülönítését. Szükséges, hogy megtanulják felismerni az életük különböző színterein, eltérő
időpontokban szerzett tapasztalataik közötti kapcsolatokat, az azonosságokat és különbözőségeket,
valamint fontos, hogy megtapasztalhassák az események ok-okozati összefüggéseit.

5.2.2. AZ ÖNRENDELKEZÉS ELISMERÉSE, A GYERMEKKOR MEGÉLÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉS
FELKÉSZÜLÉS A FELNŐTTLÉT SZEREPEIRE

Az a tény, hogy a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók személyiségfejlődése jelentősen nehezített,
és életük folyamán számos akadállyal kell megküzdeniük, nem változtat azon, hogy a növekedés és érés
folyamatában megjelennek azok a szükségletek és igények, amelyek általában az egyes életszakaszok
jellemzői. A tanulóknak a gyermek- és pubertáskort, az ifjú- és felnőttkort, végül az időskort jellemző
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tulajdonságok kibontakoztatásához segítségre van szükségük, hiszen számukra csak igen korlátozottan
adottak a változó életszakaszokkal fellépő szükségletek és igények kielégítéséhez szükséges
képességek. Az önállósodás, az autonóm döntéshozatal, a szociális kapcsolatok kiszélesedése, a
párválasztás és a szexualitás világába való belépés a tanulók emberi jogai közé tartoznak. Mivel a
kiszolgáltatottság mértéke nem értelmezhető az önrendelkezésre való képesség mutatójaként, a lehető
legszélesebb körben – a mindennapi élet helyzeteiben is – biztosítani kell a tanulók számára a választás
és önálló döntéshozatal lehetőségét.

5.3. MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS
Az információs és kommunikációs technikák a súlyos és halmozottan fogyatékos személyek életében és
életvezetésében egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert. A tanulóknak kommunikációjukban, a
szabadidő eltöltése és a művelődés terén, valamint későbbi életük során egyaránt szükségük lehet
különféle kommunikációs eszközökre, illetve modern informatikai és számítástechnikai eszközökre,
amelyeknek különösen nagy jelentőségük van a beszédet kiegészítő vagy azt helyettesítő (úgynevezett
alternatív és augmentatív) kommunikáció terén, a mindennapos helyzetekben való eligazodás, a
személyi függetlenség és az egyénileg elérhető legmagasabb szintű önállóság biztosításában.
Az AAK alternatív kifejezés arra utal, hogy a hangzó beszéddel nem kommunikáló és/vagy
kommunikációjában súlyosan akadályozott személy számára a hagyományos kifejezési módok (beszéd,
írás) helyett más megoldásokat kell keresni, ami az egyszerű reflexektől a nyelvi szintű alkalmazásig
terjedhet. Az augmentatív kommunikáció az érthető beszéd hiánya következtében súlyosan károsodott
kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kommunikációs rendszerek csoportja.
Lényege, hogy a beszéd helyett a sajátos nevelési igényű tanuló nonverbális úton fejezi ki magát,
felhasználva mindazt a lehetőséget, amelyet a hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek és/vagy a
betűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kommunikációs eszközök, valamint
hangadó gépek (kommunikátorok) biztosítanak. Minden augmentatív kommunikációs rendszer több,
egyénre szabott, térben és időben eltérő használhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek
tartalmazzák a kommunikációs hatékonyságot növelő valamennyi üzenethordozót, segédeszközt,
stratégiát és technikát. Az augmentatív kommunikáció hatékony használata megteremti a társadalmi
integráció, az önkifejezés, az intellektuális, érzelmi és szociális fejlődés lehetőségeit.
Különösen indokolt, hogy a nevelés, oktatás, fejlesztés során kellő súlyt kapjon – a megfelelőképpen
akadálymentesített, azaz hozzáférhetővé tett – informatikai és számítástechnikai eszközök, illetve egyéb
más egyénre szabott kommunikációt segítő eszközök megismerése, használata.

5.4. A TANULÁS TANÍTÁSA
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelése-oktatása során a tanulás és tanítás
hagyományos felfogása nem alkalmazható. A tanuló és a gyógypedagógus közös tanulási folyamaton
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megy keresztül, amelynek során egymás jelzéseit, kettejük személyes viszonyát, egymás megértésének
lehetőségeit tanulják, és a másikat önmaguk jelzéseinek megértésére, kifejezéseik helyes értelmezésére
tanítják. Erre alapozva – ezzel párhuzamosan – válik lehetségessé a tanulás és tanítás olyan
megközelítése is, amelynek célja az egyes képességek, funkciók fejlődésének elősegítése és adott
tevékenységek megtanítása.
Ennek során folyamatosan szem előtt kell tartani:
−

a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók tanulási sajátosságait, és

−

a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók pedagógiájának alapvető tételeit.

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók pedagógiájának alapvető tételei:
−

a tanulás és tanítás kezdeti lépéseként a tanulók legalapvetőbb szintű – akár vegetatív, a fizikai
állapotváltozás legelemibb szintjén zajló – megnyilvánulásainak értelmes közlésként való
felfogása és értelmezése;

−

a tanuló és a gyógypedagógus közti partneri kapcsolat fokozatos kialakítása;

−

következetes együttműködés;

−

a tanuló kommunikációs lehetőségeinek kipuhatolása, feltárása és kiaknázása;

−

mindennapi cselekvésekre alapozottság;

−

a tanulás része és színtere a tanuló alapszükségleteinek kielégítése is.

5.5. NEMZETI ÖNTUDAT, HAZAFIAS NEVELÉS
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók a világot mindenekelőtt testi tapasztalataikon keresztül
ismerik meg. Ezért fejlesztésükben kitüntetett helyet foglal el a kommunikáció, a szociális interakció, a
másik ember megértésének és önmaguk kifejezésének kölcsönösen egymásra épülő fejlesztése. Ennek
során számos tanuló számára lehetségessé válhat, hogy a kultúra alapvető fontosságú értékeit, annak
számukra közelségbe hozható részeit megismerjék és megértsék. A képzőművészeti alkotásokról,
zeneművekről, irodalmi művekről szerezhető tapasztalatok a fejlesztő nevelés-oktatás részét képezik.
Fontos, hogy a tanulók környezete biztosítsa számukra az alapvető emberi jogokat, és mindenki
törekedjen ezek betartására, megtapasztaltatására.

6. KULCSKOMPETENCIÁK

ÉRTELMEZÉSE: A MOZGÁS ÉS A KOMMUNIKÁCIÓS

KOMPETENCIÁK KULCSFONTOSSÁGÚ SZEREPE
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók sajátosságai miatt a Nemzeti alaptantervben megjelenő
kulcskompetenciákat egy tágabb aspektusból kell megközelíteni. A gyógypedagógiai támogatás
kiindulási pontja a fejlődő és kibontakozó ember; az alapkompetenciák közül a mozgás kiemelt
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jelentőségű, mert az alapozza meg a többi kompetencia kibontakozásának lehetőségét. A mozgásos
kompetenciák fejlődésének támogatása a mozgásnevelés során valósul meg. A szövegértés és
szövegalkotás kompetenciákat a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók esetében a kommunikációs
kompetenciák megalapozásaként kell értelmezni. Az egyes kompetenciák fejlődését célzó támogatási
lehetőségek leírását az egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlásokban találjuk.

7. A FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS TERÜLETEIRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
7.1. KOMMUNIKÁCIÓ – A MÁSIK EMBER MEGÉRTÉSE, AZ ÖNKIFEJEZÉS ÉS AZ
INTERAKCIÓ FEJLESZTÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók az iskolai oktatás kezdetén alig rendelkeznek
kommunikációs eszközökkel, gyakran elszigeteltek saját környezetüktől is, és rendkívül nagy
nehézséget jelent számukra önmaguk kifejezése. Ezért a fejlesztés elsődleges célja a tanulók és
környezetük közötti kapcsolat kialakítása, a kommunikációs lehetőségek alapfeltételeinek feltárása és
megteremtése, az önálló kommunikációs repertoár fokozatos kiépítése, amely által képesek lesznek
kifejezni szükségleteiket és igényeiket, kapcsolatba léphetnek más emberekkel, és hatást
gyakorolhatnak környezetükre.
Ebből eredően a fejlesztő nevelés-oktatás egymásra épülő és/vagy egymást kölcsönösen feltételező
feladatai a következők:
1. Bármely megnyilvánulás és testi – akár valamely vegetatív funkcióval összefüggő – állapot értelmes
közlésként való értelmezése, és annak a testi kommunikáció eszközeivel való megválaszolása
A
megnyilvánulások
közlésként való
értelmezése

A tanulók minden megnyilvánulása, nehezen értelmezhető cselekvéseik –
vegetatív jelenségek, sztereotip mozgások, nagyfokú zárkózottság, passzivitás,
autoagresszív vagy agresszív megnyilvánulások, inadekvátnak tűnő nevetés,
eltérő sírási hangok, izomtónus-változás, megváltozott légzésritmus,
artikulálatlan
hangok,
bármilyen
színezetű
indulatkitörések
–
fejlődéstörténetükre és a konkrét helyzetükre vonatkozó jelentőséggel bírnak,
értelmezik a helyzethez való viszonyukat, kifejezik emocionális állapotukat. A
helyzet elemzésével, tanulmányozásával a gyógypedagógus megértheti az
aktuális jelentést, felismerheti a kommunikatív célt és/vagy tartalmat, és képes
lehet az adekvát válasz megadására.

Az egészségi
állapotban
bekövetkező
változások
kommunikatív
megközelítése

A tanulók különösen kiszolgáltatottak a betegségeknek, aminek hátterében
elsősorban orvosilag feltárható okok állnak. A betegségek – mint bármely más
életmegnyilvánulás – azonban számos esetben összefüggésbe hozhatók a tanulók
emocionális állapotával és élettörténetével (pl. a szülők látogatásának
elmaradása, a megszokott rutinok megbomlása, váratlan esemény bekövetkezése
stb.). Szükséges ezek hátterének megismerése és – a lehetőségek függvényében
– a beavatkozás.
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Testi
kommunikáció

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók kommunikációjának elsődleges
eszköze a testük, hiszen számukra a világ és a másik ember ezen a szinten válik
megélhetővé. Ezért az oktatási tartalmakat azok testi dimenziójában kell
hozzáférhetővé tenni.

2. A tanulók és a gyógypedagógus közti bizalmas, bensőséges kapcsolat kialakítása, valamint a
kommunikáció iránti igény felkeltése és megerősítése
Bizalmas és
bensőséges
kapcsolat
kialakítása

A tanulók kommunikációs motiváltságának felkeltéséhez a tanulók és a velük
foglalkozó személyek között bizalmas, partneri és baráti (semmiképpen sem a
szülő-gyermek kapcsolat mintáira épülő) kapcsolat kialakítására van szükség,
melynek alapja a személyi állandóság.
A bizalomteljes kapcsolat megtapasztalása a tanuló igényeihez és életkorához
illeszkedően – pl. néven szólítás, kézbevétel, simogatás, a tanuló jelzéseinek
figyelembevétele és az arra adott válaszok – biztosítható.

A
kommunikációs
igény felkeltése,
megerősítése

A gyógypedagógus
−

törekedjen a tanulók figyelmének megtartására a tanulók által
feldolgozható jelekkel (a szem- és testkontaktus folyamatos fenntartásával,
a tanulóhoz intézett beszéddel);

−

adjon adekvát, megfelelően időzített feleletet a tanulók reakcióira,
hangadásaira (sírás, gőgicsélés, gagyogás), mozdulataira (mosoly,
gesztikuláció);

−

kísérje az egyes helyzeteket beszéddel, folyamatosan visszatérő elemekkel
(jelzésként szolgáló mozdulatok, a helyzet megnevezése, ismétlődő
testhelyzet felvétele, a szituációra jellemző tárgy megmutatása stb.);

− adjon megfelelő időt és segítséget a tanulóknak a helyzet megértésére és
az orientálódásra.
A kommunikáció A gyógypedagógus
folyamatossága
− forduljon a tanulók felé újra és újra minél több kommunikációs csatorna
felhasználásával (szólítsa meg őket, beszéljen hozzájuk, kérdezzen tőlük,
énekeljen nekik, vegye kézbe őket stb.);
−

fejezze ki önmagát, saját érzéseit és gondolatait, és erősítse meg a
tanulókban azt az érzést, hogy érdemes kommunikálniuk és kifejezniük
magukat;

−

minden megnyilvánulásnak tulajdonítson értelmet, és adekvát módon
feleljen ezekre;

− a kommunikáció folytonosságát igyekezzen biztosítani oly módon is, hogy
tapasztalatait rendszeresen megosztja a tanulókkal foglalkozó többi
személlyel, így a szülőkkel is. Ezzel teremtse meg a lehetőségét annak,
hogy a tanulók kommunikációs jelzései valóban integrálódhassanak
mindennapjaikba, a kommunikáció fejlesztésének eredményeként ne csak
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napjaik egy-két órája, hanem egész életük lehetőséget kínáljon számukra
gondolataik közlésére vagy környezetük jelzéseinek megértésére.
3. A tanulók szükségleteinek kommunikációval (hangdialógussal, beszéddel, jelekkel, tárgyakkal,
gesztusokkal, testkontaktussal) kísért kielégítése, a gondozási folyamatokban a pedagógiai és terápiás
szempontok érvényesítése (fejlesztő gondozás)
Az
alapszükségletek
kielégítése

A mindennapos tevékenységek (személyi higiéné [fürdés, zuhanyozás,
mosakodás, hajápolás, száj-, láb- és körömápolás]; öltözés, vetkőzés, levegőztetés;
táplálkozás [evés, ivás]; ürítés stb.) biztosítása, támogatása pedagógiai
jelentőséggel bír, és az oktatás szerves részét képezi. Az alapvető fizikai
szükségletek kielégítése során a gyógypedagógus és munkatársai személyi
segítőként (semmiképpen sem szülőként) legyenek jelen, és adjanak lehetőséget
arra, hogy a tanulók alapvető, egyidejű tapasztalatokat szerezzenek saját testükről
és a másik emberrel való kommunikatív együttlétről. Elsődleges szempontot
jelentsenek a gondozók számára a tanulók személyiségi jogai a gondozási
feladatok ellátása közben.

A fejlesztő
gondozás

Az alapvető biológiai szükségletek kielégítése során a gyógypedagógus és a segítő
munkatárs kiszélesítheti a tanulók élményhorizontját, segíthet stabilizálni szociális
kapcsolataikat, és színteret adhat a szituációhoz kötött tevékenységtanulásnak,
gyakorlásnak. A fejlesztő gondozás során alakul ki az érzelmi kötődés, az elemi
szociális kapcsolatok, a kommunikáció, valamint az én, a személyes identitás első
körvonalai.
Az alapvető szükségletek kielégítésének alkalmaival mindig kommunikációval
kell kísérni a cselekvést, a folyamatot komplex – egyénre szabott –, totális
kommunikációs jelzésekkel kísérve a szokások kialakítására kell törekedni. A
rituálék és szokások segítik a tanulókat a szituáció felismerésében, ami az adekvát
együttműködés feltétele.
Minden apró kommunikációs jelzést észre kell venni, ami a tanulók aktuális
szükségleteire utalhat.

4. Az elemi kapcsolatfelvétel formáinak kialakítása, a mindennapos rutinhelyzetekben való
tájékozódás elősegítése, a választás lehetőségének felkínálása, az igen-nem elkülönítése és
alkalmazása
Kapcsolatfelvétel
és üdvözlés

A gyógypedagógus
−

alakítson ki stabil szemkontaktust a tanulókkal. Amennyiben a tanulók
vizuálisinformáció-felvétele organikus és/vagy funkcionális okból
akadályozott, a kapcsolatfelvétel egyéb, kölcsönösen működőképes
módjának kidolgozása szükséges, mely a tanulók számára érzékelhetővé
teszi nyitottságát és készségét közléseik fogadására. Készítse elő az ehhez
szükséges testhelyzet felvételét, és kommunikációjával közvetítse a
tanulóknak, hogy mindig kész közléseiket és megnyilvánulásaikat
figyelemmel kísérni;
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− egyénre szabott módon alakítsa ki a tanulók számára érthető üdvözlés és
köszönés formáit, amelyeket a tanulók is használni tudnak, és amelyeket
mások is alkalmazhatnak.
Mindennapos
rutinhelyzetek
egyezményes
kifejezése

Egyes szituációkra egyezményes, minden esetben azonos – a tanulók számára
érthető, de lehetőleg minél szélesebb körben ismert – tárgyak, jelzések,
szimbólumok használata, ami a tanuló számára minden esetben felismerhetővé
teszi e helyzeteket.

A kommunikációs
alapszabályok
elsajátításának
elősegítése

A figyelem felkeltésének és megtartásának képessége, a kommunikációs szerepek
megértése, a kommunikációs funkciók értelmezése, a közös figyelem kialakítása,
a kivárás képessége mind a működőképes interakció alapjai. A gyógypedagógus
teremtsen minél több lehetőséget a tanulóknak arra, hogy a kommunikáció
alapvető szabályrendszerét megismerjék, és ezeket alkalmazni is tudják.

Az önálló
döntéshozatal
előkészítése

A gyógypedagógus
−

biztosítson lehetőséget, hogy a tanulók akár szóban, akár bármely más
kommunikációs eszközzel igent és nemet mondjanak, kifejezzék
elutasításukat egy helyzettel, személlyel vagy tárggyal kapcsolatban.
Különös jelentősége van a visszautasítás szociálisan elfogadható módjai
megtanításának;

− teremtsen választási helyzetet, amelyben a tanulók megérthetik, hogy
szükségleteik kielégítésére két vagy több módon is lehetőség nyílik.
Ennek az a jelentősége, hogy minden tanuló megtapasztalhatja a
környezete feletti kontrollt. A tanuló azon élménye és tapasztalata, hogy
képes a kívánsága szerint befolyásolni a környezete történéseit, a
legerőteljesebb motiváló eszköz. Az alternatívák közötti választásra
bármely, a tanuló által alkalmazott kifejezési forma – mozdulat, ránézés,
hangadás stb. – alkalmas lehet.

5. A nyelvi kommunikáció bevonása a nevelés-oktatás folyamatába, ezzel a valóság nyelvi
birtokbavételének, a beszélt és írott kommunikációs formák elsajátításának előkészítése
A nyelvi eszközök A gyógypedagógus
folyamatos
− a nevelési-oktatási helyzeteket beszéddel vagy énekkel kísérje, a
alkalmazása
tárgyakat, eseményeket és személyeket nevezze meg, szem előtt tartva a
„mindig ugyanazt, mindig ugyanúgy” szabályát. Ezzel előkészítheti, hogy
a nyelvi közlések a későbbiekben a konkrét helyzetekről leválva is
értelmezhetők legyenek. Így fokozatosan lehetővé válik a tanulók számára
a világ jelenségeinek fogalmi szintű megértése;
−

figyeljen arra, hogy a nyelvet kísérő metakommunikatív és paranyelvi
mozzanatok (hangsúly, hanglejtés, dallam, ritmus) emocionális
tartalmakat közvetítenek, és hitelesítik – vagy éppen cáfolják – a beszéd
tartalmát.
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Amennyiben van olyan tanuló a csoportban, aki esetében az auditív információ
felvétele nehezített, a pedagógus a nevelési-oktatási helyzeteket a tanuló számára
érzékelhető gesztusnyelvvel vagy egyéb alternatív kommunikációs formában
kísérje. Az emocionális tartalmak közlésére ebben az esetben is fektessen
hangsúlyt. A beszédet ebben az esetben se hagyja el, mert azzal egyrészt
lehetőséget teremthet, hogy a tanuló az auditív információk feldolgozása terén
fejlődjön, másrészt a tanuló izoláltsága csökkenhet, mivel környezete számára is
érthetővé válik kommunikációjának tartalma.
A
gyógypedagógus
önkifejezése

A gyógypedagógus
−

fejezze ki saját véleményét („Én szeretnék ezzel a labdával játszani. És
te?”), ezzel minden egyes tanulót ösztönözzön kommunikációra;

−

tegye lehetővé, hogy a tanuló reagáljon, kifejezze saját attitűdjét,
tiltakozását vagy beleegyezését;

− az önkifejezéssel és a tanulók kommunikációjának motiválásával
teremtsen lehetőséget arra, hogy a tanulók saját cselekvéseiket egyre
inkább a beszélt nyelv kontextusában ismerjék fel.
6. Alternatív és augmentatív kommunikációs lehetőségek feltárása, a kommunikációs eszköztár
egyénre szabott kiválasztása
Kommunikációs
eszköztár
kiválasztása

Figyelembe véve a tanuló mozgásállapotát, érzékszerveinek működését, kognitív
képességeit, motiválhatóságát, kommunikációs igényét és szintjét, a
gyógypedagógus válassza ki a tanuló számára legmegfelelőbb kommunikációs
eszköztárat.

Konkrét
helyzethez kötődő
eszközök
alkalmazása

A tárgyak, képek, testjelek, gesztusok vagy hangok beillesztése a nevelési-oktatási
folyamatba lehetővé teszi a tanulók számára, hogy a mindennapos helyzetekben, a
konkrét szituációhoz kötötten – de azoktól egyre függetlenebbé válva – kifejezzék
szükségleteiket, és hatást gyakoroljanak környezetükre.

Elvont
kommunikációra
alkalmas
eszköztárak
alkalmazása

A magasabb szintű absztrakciós képességet igénylő kommunikációs eszközök
(például kép-, jelkép- és szimbólumrendszerek, gesztusnyelv stb.) alkalmazása
elsősorban azoknál a nem súlyosan értelmi fogyatékos tanulóknál eredményes,
akik súlyos beszédzavaruk miatt nehezen fejezik ki magukat beszéddel. Ezek az
eszközök lehetővé teszik számukra, hogy nyelvtanilag összetett, absztrakt
mondatokat alkossanak, amelyek jelentése független lehet a konkrét szituációtól,
illetve hogy kifejezzék magukat, kommunikáljanak környezetükkel, és – ha
képességeik lehetővé teszik – a későbbiekben elsajátítsák az írott nyelvet, illetve
annak elemeit.

7. A tanulók egymás közti kommunikációjának ösztönzése: egymás üdvözlése, közösen végzett
feladatok és játékok alkalmazása, a csoportos foglalkozások során a tanulók cselekvéseinek egymás
számára is értelmezhetővé és hozzáférhetővé tétele, a társakkal való test-, szemkontaktus formáinak
megtapasztaltatása
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Csoportos
foglalkozások

Az intézményi rehabilitációs pedagógiai programba épített csoportos
foglalkozások (például reggeli kör, közös étkezések, közös fejlesztő
foglalkozások) és közös aktivitások (adott témáról való beszélgetés, közös éneklés
stb.) lehetőséget teremtenek a közösség kialakulására.

Az egymásra
figyelés
ösztönzése

A gyógypedagógus ösztönözze, hogy a tanulók megismerjék egymást, tanulják
meg egymás nevét. Serkentse őket, hogy figyeljenek mások cselekvéseire, és hívja
fel az egyes tanulók figyelmét arra, hogy a többiek mit és hogyan csinálnak az
osztályban.

A tanulók közti
közvetlen
kommunikáció
támogatása

A gyógypedagógus egymás felé is közvetítse a tanulók megnyilvánulásait, a többi
tanuló számára is kommentálja közléseiket, tegye lehetővé, hogy a tanulók
egymással is kapcsolatba kerüljenek.

8. A tágabb – idegen – környezetben való kommunikáció megtanulása, a nagyobb önállóság és a
szélesebb kulturális közösség életében való aktív részvétel lehetőségének megteremtése
A tágabb világra
vonatkozó
tartalmak
közvetítése

Az iskola tegye lehetővé, hogy az oktatásban a tágabb világra vonatkozó tartalmak
(természeti jelenségek, társadalmi jelenségek) is megismerhetők legyenek.

Iskolán kívüli
foglalkozások
szervezése

Az iskolán kívüli foglalkozások, kirándulások, más iskolák tanulóival való
találkozás, közösségi tanulási és játéklehetőségek felajánlásával a gyógypedagógus
teremtsen lehetőséget a tanulóknak, hogy minél szélesebb körű tapasztalatokat
szerezzenek az emberi, kulturális és természeti világról.

Integrált
programok
szervezése

Az iskola integrált programok szervezésével biztosítsa a tanulók számára azokat a
tapasztalatokat, amelyek a tágabb világ és a társadalom megismerését szolgálják,
és lehetőséget teremtenek a megtanult kommunikációs formák új helyzetekben
való kipróbálására és gyakorlására.

7.2. MOZGÁSNEVELÉS – A TESTSÉMA KIALAKÍTÁSA, A MOZGÁS ÖRÖMÉNEK
ÁTÉLÉSE ÉS AZ ÖNÁLLÓ CSELEKVÉS ÖSZTÖNZÉSE
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók többsége – túlnyomó részben a központi idegrendszeri
(agyi) károsodás domináns jelenlétéből fakadóan – súlyos fokban mozgáskorlátozott. E területen a
nevelés, oktatás, fejlesztés célja a tanuló testsémája kialakulásának elősegítése, a mozgásszervrendszer
optimális működésének biztosítása, a károsodott tartási és mozgási funkciók korrekciója,
kompenzációja, az állapotromlás megelőzése és a mindennapos tevékenységek, valamint a tanulás,
játék- és munkatevékenységek motoros feltételeinek kialakítása.
Ebből eredően a fejlesztő nevelés-oktatás egymásra épülő és/vagy egymást kölcsönösen feltételező
feladatai a következők.
1. A szenzomotoros depriváció (az érzékelés-észlelés és mozgás nehezítettségéből adódó ingerhiányos
állapot) csökkentése, a szenzomotoros területen kialakult fejlődési elmaradások pótlása célzott
ingerléssel,

passzív

mozgatással

(mozgásérzékelés),
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mozgásokkal; az önindította mozgások ösztönzésével, a célirányos, akaratlagos mozgások optimális
feltételeinek megteremtése érdekében a testkép, testséma kialakítása és fejlesztése
A saját test
megélése és a
testséma
kialakítása

A saját test megélésének és a testséma kialakításának elősegítése érdekében
lehetővé kell tenni:
−

a test érzékelését mozgás közben, nyugalmi állapotban, a lazítás és feszítés
állapotaiban;

−

a test térbeli helyzetének érzékelését különböző testhelyzetek felvételével
és ezek megváltoztatásával;

−

az egyes testrészek differenciált érzékelését különböző szomatikus és
vibratorikus (vibrációs, rezgés) ingerek biztosításával;

−

a rendelkezésre álló térben, annak eszközeit kihasználva a saját testnek az
emberekhez és a dolgokhoz viszonyított helyzetének a térben való
érzékeltetését;

− a test pozitív megélését és a mozgás fejlődését az alapvető szükségletek
kielégítése során – a fejlesztő gondozás módszerét is alkalmazva.
A tér és a téri
viszonylatok
megélése és
tudatosítása

A tér és a téri viszonylatok megélésének és tudatosításának elősegítése érdekében
lehetővé kell tenni, hogy a tanulók aktív és passzív módon is megtapasztalhassák
a különféle téri viszonylatokat. Az önálló mozgásaktivitásra képes tanulók
mozgásra ösztönzésével (gurulások, csúszások, forgások stb.) a gyógypedagógus
segítse őket abban, hogy saját mozgásukról szenzoros visszajelzést kapjanak.
A súlyosan mozgáskorlátozott tanulóknak is biztosítani kell a mozgás lehetőségét:
rendszeres időközönként gondoskodni kell helyzetük megváltoztatásáról annak
figyelembevételével, hogy ennek során megtapasztalhassák a mozgás élményét és
a téri viszonyok alapformáit (közel-távol, alul-felül stb.).

Testi
kommunikáció
alkalmazása

A saját test érzékelésének lehetővé tétele közvetlen testi kontaktuson, testi
kommunikáción keresztül (légzés, érintés, masszázs stb.).

Aktivitás
felkeltése,
motoros
válaszadás
ösztönzése

A
különböző
ingerek
(szomatikus,
vesztibuláris/egyensúlyi,
vibratorikus/vibrációs, hallási, látási, tapintási stb. ingerek) biztosítása során az
aktív motoros válaszadásra történő ösztönzés, kihasználva a tanulók mozgásos
reakcióit az aktivitás kialakulásához és fejlődésének támogatásához.

2. Pozicionálás, testhelyzet-korrekció, a helytelen testtartás és testhelyzet megszüntetése, a kóros
mozgásminták gátlása, a különböző tevékenységekhez szükséges stabil és biztonságos testhelyzetek
kialakítása
Helyes
testhelyzetek
felvétele

A helyes testhelyzetek (fekvés, ülés) kialakítása és alkalmazása:
−

az általános testi funkciók (pl. légzés, emésztés stb.) javítása;

21

Esély Pedagógiai Központ EGYMI Pedagógiai Program 2020
−

a következményes tünetek (pl. decubitus/felfekvés, kontraktúrák/ízületi
mozgáspályák beszűkülése, deformitások stb.) megelőzése;

−

a mindennapos (önkiszolgálási) tevékenységek lehető legönállóbb
kivitelezése (vizelet- és székletürítés, tisztálkodás, öltözés-vetkőzés,
étkezés stb.);

−

légzés, hangadás, tekintet, mimika, gesztusok, mutatás valamely végtaggal
stb. optimális pozíciójának megtalálása és gyakoroltatása a kommunikáció
motoros feltételeinek javítása érdekében;

− a tanuló számára kényelmes, számára tetsző testhelyzet kialakítása.
Gyógyászati és
rehabilitációs
segédeszközök
alkalmazása

A tanulók szükségleteinek megfelelően a pozicionálás (fekvő, ülő és álló
testhelyzetek váltakoztatásának) lehetővé tétele különböző segédeszközök
alkalmazásával.

3. A mozgásfejlődés elősegítése a fiziológiás mozgássor szem előtt tartásával (a fejkontrolltól a
felállásig)
Fej- és
törzskontroll,
testhelyzetek
kialakítása,
megtartása

A fej- és törzskontroll kialakulásának segítése az érintett testtájak ingerlésével,
az izomzat erősítésével, a szükséges mozgáselemek facilitálásával, a kóros
mozgásminták gátlásával.

Helyzet- és
helyváltoztatás

A helyzet- és helyváltoztató mozgások kialakításának előkészítése, segítése a
szenzomotoros ingerlés eljárásainak felhasználásával, a motoros aktivitás
fokozásával.

A statikus testhelyzetek minél önállóbb megtartásának segítése segédeszközzel
vagy anélkül (hason, háton és oldalfekvésben, ülés különböző eszközökön, állás
segédeszközzel vagy anélkül).

A helyzetváltoztató mozgások kialakítása és fejlesztése a fordulás, a végtagok
emelése, a fej- és törzskontroll facilitálásával.
4. A kézhasználat, a manipuláció motoros feltételeinek javítása, kialakítása és fejlesztése
A manipuláció
A helyes testhelyzetek kialakításának segítése, megteremtése, a
fejlesztéséhez szükséges kézhasználat feltételeinek megteremtése a manipuláció fejlesztése
előfeltételek
érdekében. A végtagok átmozgatása, kilazítása a kézhasználat feltételeinek
megteremtése érdekében.
A kézfelület
érzékelésénekészlelésének fejlesztése

A taktilis, vibratorikus, vizuális ingerlés alkalmazásával a kéz
érzékelésének, észlelésének elősegítése annak testsémába való stabil
beépülése és a kézhasználat kialakítása érdekében.

Koordináció fejlesztése

A szem-kéz, száj-kéz és két kéz koordinációjának kialakítása és fejlesztése
a különböző testhelyzetekben.
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Kézhasználat gyakorlása Az elsajátított kézfunkció beépítése a mindennapos tevékenységekbe,
szituációhoz kötötten
célzottan fejlesztve az önellátást és önkiszolgálást a tanult mozgások tudatos
felhasználásával:
−

a kézhasználat gyakorlása a tanulók számára értelmezhető és
jelentőséggel bíró tevékenységek során;

−

a kézhasználat gyakorlása a kommunikációs funkciók javítása
érdekében;

−

a kézhasználat, manipuláció lehetőségeinek kihasználása az
irányított játék-, tanulási, kreatív és munkatevékenységek során;

− a rehabilitációs foglalkoztató (ergo-) terápia elemeinek beépítése a
kézhasználat, a manipuláció fejlesztésébe.
Segédeszközök

A kézhasználat és a manipuláció javítása érdekében a tanulók
szükségleteinek megfelelően gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök
alkalmazása.

5. A kommunikáció motoros feltételeinek javítása, kialakítása és fejlesztése
Pozicionálás

A megfelelő (megfelelően ellazított) testhelyzetek kialakítása a kommunikációs
funkciók gyakorlásához.

Mozgásgyakorlatok
végzése a
kommunikáció
kialakítása
érdekében

A gyógypedagógus az alkalmazott (alkalmazható) kommunikációs csatornától
és/vagy eszköztől függően a foglalkozások során:
−

segítse elő a mutatásra alkalmas testrész (fej, felső végtag[ok], alsó
végtag[ok]) célirányos mozgásainak kialakítását és gyakoroltatását;

− javítsa a beszédszervek funkcióit (légzőgyakorlatok, fonáció/hangadás,
szájmotórium funkcióinak fejlesztése orális ingerléssel, masszázzsal,
evésterápiával stb.).

7.3. AZ

ÉRZÉKELÉS-ÉSZLELÉS ÉS AZ ÉRTELEM FEJLESZTÉSE, A VALÓSÁG

KOGNITÍV BIRTOKBAVÉTELE – A DOLOGI, AZ EMBERI ÉS A TERMÉSZETI
VILÁG JELENSÉGEINEK MEGÉRTÉSE
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók dologi világhoz való viszonya a fejlesztő nevelés-oktatás
kezdetén sok esetben szinte csak a táplálékfelvétellel, a testápolással és az öltöztetéssel kapcsolatos
passzív élményekben merül ki. Kezdetben ez jelenti a világot, melyben otthon érzik magukat, amelyet
észlelni képesek és uralni tudnak. Az ebből eredő kényszerű befelé figyelésük megakadályozza őket
abban, hogy felfedezzék a világot. Ezért a fejlesztés feladata az érzékelhető és észlelhető világ
megnyitása, a dologi és emberi világ rendjének felfedeztetése és a valóságmegismerés tágítása a
magasabb rendű kognitív folyamatok bekapcsolásával. Ebből eredően az oktatás egymásra épülő
és/vagy egymást kölcsönösen feltételező feladatai a következők:
1. A valóság megragadásának segítése, a szenzomotoros funkciók fejlesztése
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a) A külvilág felé fordulás és a dologi világ megélésének elősegítése
Az első feladat, hogy a szakember egy elszigetelt világból a közös világba segítse eljutni a tanulót,
majd olyan új tapasztalatok megszerzését tegye lehetővé számára, melyek a kifelé fordulásra
ösztönzik.
Közös irányultság Cél a kifelé fordulás, a tanuló figyelmének a közös világra irányítása. Olyan
egy közös világra élmények biztosítása, amelyek felkeltik érdeklődését, és amelyekre pozitív módon
reagálhat. Ez tanulónként más és más módon valósulhat meg, a meglévő
képességtől függően változhatnak az előnyben részesített ingerek és
tevékenységek.
Ösztönzés az
aktivitásra, a
külvilág aktív
felfedezésére

A tanulók önmagukat általában a környezet aktív felfedezése (explorálása) során
tevékenységük és észlelésük forrásaként élik meg, azonban a súlyos és
halmozottan fogyatékos tanulók esetében a világ megélése és alakítása a motoros
akadályozottságból eredően részben eltérő feltételek között zajlik.
Az aktivitásra ösztönző környezet kialakítása figyelemfelkeltő és könnyen
mozdítható, működésbe hozható eszközök használatával valósítható meg.
Különböző eszközök és anyagok segítségével – szociális interakcióba ágyazottan
– a figyelem felkeltésére, a világ felé fordulásra és annak aktív megtapasztalására
ösztönző ingerek biztosítására van szükség. Alkalmazni kell a mozgásnevelés
során kialakított testhelyzeteket, a fejkontrollt és a manipulációt elősegítő
segédeszközöket.

A szenzoros
funkciók
fejlesztése

Szükséges minden érzékelési terület (látás, hallás, tapintás, mozgásérzékelés,
kinesztetikus és proprioceptív érzékelés [/különböző testrészek testhez
viszonyított helyzetének érzékelése], szaglás és ízlelés stb.) fejlesztése a következő
szinteken: figyelem, érzékelés, észlelés, differenciálás, emlékezet, szerialitás.
A szenzomotoros funkciók fejlesztése történhet:
−

a bazális stimuláció vagy más, a tanuló szükségleteinek megfelelő
koncepció, módszer és eszköz alkalmazásával;

− cselekvésbe ágyazottan, felhasználva a mindennapi tevékenységek adta
alkalmakat (például a szaglás és az ízérzékelés fejlesztése, az ízekre való
figyelés, a különböző ízek, szagok, illatok megkülönböztetése, az ezekre
való visszaemlékezés természetes helyzetben, étkezés és evésterápia során
is).
A gyógypedagógus
−

használja ki az alapvető szükségletek kielégítésének alkalmait a tanulók
testérzékelésének fejlesztéséhez;

−

biztosítson különféle akusztikus ingereket a zeneterápia eszköztárának
alkalmazásával. Az érdekes, különleges akusztikus ingerekre –
kutyaugatás, fűrész hangja, csörömpölés stb. – külön fel kell hívni a
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tanulók figyelmét, ösztönözni kell őket a hangingerre való figyelésre,
differenciálásra és az előzőekkel való összehasonlításra;

− tegye lehetővé figyelemfelkeltő és személyre szóló, egyszerű vagy éppen
összetett vizuális ingerek észlelését. Helyezzen fényes, csillogó, élénk,
színes, mozgó vagy éles kontrasztos tárgyakat a tanuló látóterébe. A
látásnevelés eszközei (színes lámpák, mozgó fények, fényorgona stb.) is
használhatók a vizuális észlelés fejlesztésére.
A taktilis érzékelés a bazális terápia eszközeivel, cselekvésbe ágyazottan minden
manipuláció során fejlesztendő (a tanulók figyelmének felhívása a tapintott anyag
minőségére, felületére, hőmérsékletére). A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy a
tapasztaltakat eddigi emlékeikkel összehasonlítsák.
A proprioceptív és a kinesztetikus észlelés témakörét a mozgásnevelés
tartalmazza, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy a saját test helyzetének és
mozdulatainak érzékelése és érzékeltetése a mindennapi tevékenységek során is
folyamatosan megtörténhet (öltözködés, tisztálkodás stb.). A tanulók kapjanak
verbális és vizuális megerősítést saját testük helyzetéről, mozdulataikról. (Érdemes
például nagy tükröket használni az öltöző- és tisztálkodóhelyiségekben, valamint
a tornaszobában, tornateremben.)

b) Az önindított, célirányos, akaratlagos mozgás elősegítése és annak következményei
A gondolkodás későbbi műveletei az érzékszervi és a mozgásos struktúrák összekapcsolódásából
erednek. Az észlelés és a mozgások koordinációjában a tanulás fontos szerepet játszik. Ehhez a
tanuláshoz elengedhetetlen az önindított mozgások minél gyakoribb kivitelezése. Ezáltal a tanulók
önmagukat a cselekvés végrehajtójaként ismerik fel, és szándékosan kezdenek cselekedni.
A szenzoros és a
motoros
működések
összekapcsolása

A cél az érzékelés és a mozgás (például a látás, a nyúlás és a fogás, a hang irányába
fordulás vagy a hangforrás keresése) összerendeződésének elősegítése.
−

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulóknál az önindított mozgás
gyakran nehezen kivitelezhető. Ezért a teret, az eszközöket a tanuló
adottságaihoz kell adaptálni, különös tekintettel arra, hogy a
manipulálható tárgyaik legyenek számukra elérhető közelségben, vagy
biztosítva legyen a tanuló számára a helyváltoztatás lehetősége. A
manipulációt, fejkontrollt segítő testtartás és a segédeszközök használata
– a tanulók szabadon történő közlekedése a csoportban – legyen
természetes.

− A segítés szükség szerint irányulhat a figyelemfelhívó inger felé
fordulásra, az ingerkibocsátó tárgy megérintésére, megtapogatására, az
azzal folytatott manipulációs tevékenységre, a mozdulat helyes
kivitelezésére, elegendő időt hagyva a mozgásos tapasztalatszerzésre,
valamint a tapasztaltak feldolgozására, beépítésére.
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A tér
felfedezésének
elősegítése

Míg az állandó befelé figyelés egyben a tér mellőzését jelentette, a cselekvéssel, a
térben való manipulálással, mozgással kezdetét veszi a téri irányok és térbeli
viszonyok megismerése. Feladat a minél többrétű térbeli tapasztalat
megszerzésének biztosítása.
A testhelyzetek gyakori váltogatása, a különböző vesztibuláris/egyensúlyi
ingerlést adó játékok még az önindított mozgásra nem képes tanulóknak is
segíthetnek, ha minél többször megtapasztalják az alapvető téri viszonyokat, mint
a „fent” és a „lent”, az „előre”, a „hátra” és az „oldalra”.
A fejlesztés, a térbeli tapasztalatszerzés lehetséges eszközei:
−

elegendő tér a mozgáshoz;

−

olyan megmászható, felborítható, gurítható puha tárgyak, amelyekbe bele
lehet bújni, alá, mögé lehet mászni, bele lehet dobálni és ki lehet venni
belőle dolgokat;

− szabadtéri játékok, játszóterek és a természet rendszeres látogatása.
Megfelelő számú segítő személyzettel és személyre szabott adaptációkkal
kivitelezhetők a fel- és lemászások, a forgások, gurulások, lengések.
Az idő
strukturálásának
elősegítése

A világ felé fordulással az idő strukturálódása is kezdetét veszi. Az örömmel
végzett cselekvéseket már lehet várni, s az örömteli cselekvéseknek sorozata is
lehet. Törekedni kell a napi és heti rendszerességre, az időbeli tájékozódás – mely
a kis egységektől halad a nagyobb egységek felé – megkönnyítésére. A napok
sorrendje érzékeltethető az egyes napokra jellemző tevékenységek váltakozásával.
A gyógypedagógus erősítse meg az időbeli tájékozódást a tanulókkal alkalmazott
– egyénre szabott, vizuális vagy taktilis – kommunikációs módszer segítségével
is. Az aktuális tevékenység jelzéséről fokozatosan térjen át az elmúlt, az aktuális
és az elkövetkező tevékenység jelzésére. Ezután az egész nap tevékenységeit jelző
napirendről fokozatosan térjen át a heti rendre. Ha a tanuló képességei lehetővé
teszik, ezután vezethető be a havi, majd éves terv, a naptár közös áttekintése. Ezt
a folyamatot nagymértékben segíti, ha a gyógypedagógus minden napnak,
hónapnak egy-egy egyedi eseményét emeli ki, melyet a közösen készített
naptárban jelez, a tanuló számára érzékelhető vizuális vagy taktilis módon.
Az elmúlt, átélt élmények felelevenítésével – fényképek, képeslapok, videó
segítségével – a megismerés határai a múlt felé tágíthatók, míg a tervezett
események elővételezésével a jelenből a jövő felé tekinthet ki a tanuló.

A természeti világ Az idő strukturálásának legalapvetőbb egységeit a természet változásai
megismerése
(napszakok, évszakok, állatok, növények és emberek fejlődése, növekedése stb.)
adják, ezért a fejlesztő nevelés-oktatás biztosítsa annak lehetőségét, hogy a tanulók
közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a természeti világ jelenségeiről, és a velük
kapcsolatos tevékenységeket maguk is végezhessék (évszakoknak megfelelő
játékok, szokások).
2. A szemiotikai funkciók (a jelek és jelenségek értése és megértése) megjelenésének, a valóság
ábrázolásának segítése.
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A világot alkotó tárgyak és jelenségek rendszeres és gyakori megtapasztalásával a tanulókban először
emlékezeti képek alakulnak ki, majd állandósuló sémák, melyek a képzelet segítségével előkészítik a
fogalmak kialakulását. A fogalmak lehetnek konkrét, illetve a kognitív fejlődés magasabb szintjén elvont
fogalmak és az ezekkel történő gondolkodási műveletek. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók,
különösen, ha az értelmi fogyatékosság súlyos fokban van jelen, rendszerint ezen a konkrét fogalmi
szinten tudnak leginkább értelmi műveleteket végezni. Ha a kognitív fejlődés magasabb szintjére
eljutottak, utalni tudnak a jelen lévő, a jelen nem lévő, az elmúlt vagy még meg sem történt eseményekre,
dolgokra. A valóság ábrázolását mozdulatokkal, szimbolikus játékkal, tárgyakkal, képekkel, taktilis
jelzésekkel és verbalitással szükséges elősegíteni.
Az utánzás
A megfelelő mozgásos utánzáshoz rendszeres, önindított mozgásra és utánzásra
tanítása, utánzásra érdemes mintára van szükség. Az utánzás ismételgetéssel kezdődik. A
késztetés
gyógypedagógus végezzen olyan gesztusokat, mozdulatokat, amelyeket a tanuló –
még bizonyos idő elteltével is – maga is végre tud hajtani. Kezdetben a
gyógypedagógus is utánozhatja a tanulót, ezzel könnyebben előhívhatja és
megértetheti az utánzást.
Alkalmazni kell azokat a mozgásnevelés során kialakított testhelyzeteket,
amelyekben a tanuló szabadon tud mozogni. A fejkontroll kivitelezése és a
szemkontaktus felvétele esetleg segédeszközök használatát is igényli.
A közös éneklés, a reggeli kör alkalmával sok lehetőség nyílik mozdulatokkal
kísért mondókák tanulására. A mozdulatok mindig a már ismert, gyakran végzett
cselekvésekre utaljanak.
Szimbolikus
játékok
alkalmazása

A funkcionális (sokszor sztereotip) játékhasználatból a gyógypedagógus segítse a
játéktárgyak beépítését egy szerepszituációba (például a korábban csak ide-oda
tologatott autó építőanyagot vagy ennivalót szállítson).
Alkalmat kell teremteni arra, hogy a tanulók a különböző mozdulatokkal,
hangokkal, tárgyakkal jelölhessék és lejátszhassák a képzeletükben, emlékeikben
élő valóságot, a szimbolikus játékon keresztül feldolgozhassák feszültségeiket is.
A szerepjáték (babázás, fodrászjáték, főzőcskézés, boltos játék) így fontos része
lesz a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésénekoktatásának.
Nem kell mindig ragaszkodni az élethű játéktárgyakhoz: a „mondjuk, hogy ez a...”
fordulat fokozatos bevezetésével, az egyre sablonosabb, a valóságostól eltérő
külsejű tárgyak használatával a tanulók előrébb juthatnak az elvonatkoztatásban.

A rajzolás
A rajzolás mint funkció kialakításához szükség van egyéni segítségnyújtásra
elősegítése, a rajz (pozicionálás, adaptált segédeszközök stb.). A rajzolás lehet egyszerűen egy
fejlesztő hatása
örömszerző tevékenység, magasabb szinten nem tudatos önkifejezési forma,
kommunikációs eszköz.
„Nyomot hagyni a papíron” egyéb eszközökkel is lehetséges. Figurás nyomdával
pl. egész események megjeleníthetők. Ha egy tanuló már legalább két dolog közül
tud választani, a nyomda önálló kiválasztása után a papíron az általa megjelölt
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helyre segített mozdulatokkal nyomdázhat. A formarészletek színeinek
variálásával egyedivé, sajátjává teheti munkáit.
Az önálló mozgásra képes tanulók kapjanak lehetőséget az önálló rajzolásra. A
ceruzát foghatják kézben, szájban, lábujjak között, de felszerelhető csuklóra,
fejpálcára vagy egyéb segédeszközökre, amelyeknek már kismértékű
elmozdításával is önállóan tudnak alkotni. Becsüljük meg ezt az alkotást, díszítsük
vele a csoportszobát vagy az iskolát.
Azokkal a tanulókkal, akiknél a vizuális információfelvétel akadályozott,
tárgyakból, tárgyrészletekből készíthetők képek, melyek a számukra lényeges
taktilis információfelvételt segítik, fejlesztik.
A szóbeli
(verbális) – vagy
alternatív és
augmentatív
(szóbeli
kommunikációt
helyettesítő vagy
kiegészítő)
eszközökkel
segített –
önkifejezés

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulóknál a verbális kifejezések helyett sok
esetben alternatív kommunikációs formákra van szükség, ami mindig a tanuló
egyéni adottságaitól függően alakítandó ki. A jelek, szimbólumok, ábrák
megértésének tanítása egyúttal az absztrakciót és a gondolkodást is segíti.
A kommunikációs forma építőköveinek alkalmasaknak kell lenniük arra, hogy
azokkal a tanuló saját világát leírhassa, gondolatait megjeleníthesse, s környezete
felől érdeklődhessen. A tanulók egyéni adottságaitól és akaratától függ, hogy a
számukra választott kommunikációs rendszer mekkora nyelvi egységeket
tartalmaz. E nyelvi egységek a fejlesztés során tudatosan bővíthetők a tanuló
értelmi képességei és akarata szerint.

3. Az elemi gondolkodási funkciók fejlesztése- átmenet a ténylegesen elvégzett cselekvés és a csak
fejben végzett értelmi műveletek szintje között.
A tanulók ezen a szinten már képesek eligazodni az általuk ismert helyeken, eltalálnak az épület egyik
pontjából a másikba, de nem képesek lerajzolni vagy más úton visszaadni, hogyan is találnak el oda.
Emlékeik még mozgásosak, a reprezentáció új síkján még nem képesek rekonstruálni, amit a cselekvés
síkján már megszereztek. Ha az önálló helyváltoztatás nehezített, a téri megismerés elhúzódik, s a téri
reprezentáció megjelenése is sokáig várat magára vagy teljesen el is maradhat. Ebben a szakaszban a
fejlesztő nevelés-oktatás feladatai a következők:
A téri megismerés A téri megismerés segítése személyre szabott segítség biztosításával.
interiorizálásának
A bejárt, megismert teret jelölhetővé, lejátszhatóvá kell tenni. Mindez kis
elősegítése
lépésekben haladva történik, például a „hol van?”, „merre találom?”, „hová
rajzoljam?” kérdések tudatosításával és sikeres megválaszolásának
elősegítésével.
A térben történt változások felfedezését, megértését segíti a tér ábrázolása
makettekkel, terepasztallal, rajzokkal, mozgásos feladatokkal.
A több szempontú E szakasz kezdetére jellemző, hogy a tanulók még nem képesek egyszerre több
gondolkodás
szempontot figyelembe venni, egyszerre csak egy kiválasztott szempont szerint
elősegítése
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értékelik a jelenségeket. A fejlesztés feladata annak elérése, hogy a tanulók
egyszerre több szempontot is figyelembe és számba tudjanak venni.
A decentráció
(egyszerre több
szempontra való
figyelés;
szempontváltás)
elősegítése

A fejlesztés célja a térre, időre, mennyiségre, távolságra, magasságra stb.
vonatkozó decentráció, az egyéni helyzettől független gondolkodás
kialakulásának segítése (például annak belátása, hogy az asztal előttem van, de
másnak balra esik), a relációkat képviselő jelek és viszonyfogalmak
megismertetése, használata.
A közös játék alkalmas arra, hogy a játéktevékenységek során az eltérő
szempontok, a többi tanuló perspektívája felismerhető, belátható legyen, és a
tanuló megértse, hogy más szemszögből másképpen mutatkozhat meg ugyanaz a
dolog.

4. A konkrét műveletek és a formális műveletek konstrukciójának elősegítése, a cselekvések logikai
struktúrájának kialakítása, a tér, az idő és a tartam, a sorozatok, halmazok elemi fogalmainak
elsajátítása
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének-oktatásának alapja a cselekvéses
tanulás, de a meglassúbbodott vagy zavart mozgásfejlődés miatt számolni kell az érés esetleges időbeli
elhúzódásával. Ebben a szakaszban a tanulók fokozatosan megtapasztalják az anyag és a súly
állandóságát, és ismereteket szereznek a tömeg fogalmáról. A gondolkodás fejlődésével mód nyílik a
téri viszonylatok absztrakt megismerésére is. Kialakulnak azok a minőségi műveletek, melyek a teret
strukturálják: térbeli, egymást követő sorrend és szakaszok vagy távolságok elkülönítése; a hosszúság,
a felszín stb. megmaradása. Összekapcsolódnak az időrendi összefüggések (előtt, után) a tartam
összefüggéseivel (rövid vagy hosszú ideig). A tanulók egyszerre több tulajdonság alapján osztályozzák
a tárgyakat és a fogalmakat, és több szempontból is képesek csoportosítani azokat. A számfogalom és a
matematikai gondolkodás kialakulásában jelentős szerepet játszanak az absztrakt műveletek.
A formális gondolkodás szakaszába jutott tanuló képes olyan elvonatkoztatásra és általánosításra,
amelynek nincs szükségszerű kapcsolata a valósággal vagy a tanuló saját elgondolásával. A súlyos és
halmozottan fogyatékos tanulók közül általában kevesen jutnak el ebbe a szakaszba. Az ő esetükben az
egyén számára legmegfelelőbb fejlesztés érdekében irányadónak kell tekinteni a fogyatékosság
típusához illeszkedő irányelvek további releváns fejezeteit is (Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelvei), és kezdeményezni kell az értelmi állapotuknak megfelelő gyógypedagógiai
nevelési-oktatási intézményegységben történő iskoláztatást, vagy biztosítani kell számukra az egyéni
előrehaladású nevelés és oktatás lehetőségét (2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 4. §. 41.
pont).
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7.4. KREATIVITÁSRA, JÁTÉKRA, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGRE NEVELÉS – AZ
EMBERI LÉT ESZTÉTIKAI DIMENZIÓJÁNAK MEGTAPASZTALÁSA ÉS A
KREATÍV TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók számára a műalkotások hozzáférhetővé tétele és azok önálló
létrehozása, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok a fejlesztő nevelés-oktatás integráns részét képezik.
A zenei, mozgásos, képzőművészeti és irodalmi alkotások megtapasztalása és önálló létrehozása
lehetővé teszi a tanulók számára a befogadás, a megértés komplex emocionális és kognitív formáinak
megtapasztalását, valamint a kreatív alkotás, létrehozás lehetőségét nyújtja számukra. Fontos, hogy a
tanulók megtapasztalják, hogy maguk is képesek pozitív módon adni valamit a világnak.
Ebből eredően a fejlesztő nevelés-oktatás egymásra épülő és/vagy egymást kölcsönösen feltételező
feladatai a következők.
1. Az emberi lét esztétikai dimenziójának megnyitása, az elemi művészeti tapasztalatok hozzáférhetővé
tétele, ezek örömforrásként való megélésének segítése
Elemi esztétikai
élmények

Az elemi esztétikai élmények rendszeres megtapasztalásának segítése a fények,
hangok, hangdialógusok, zeneművek közvetítése, megmutatása által, a mozgás (a
tánc elemeinek beépítése) hozzáférhetővé tételével.
Célja:
−

a tanulókat segítse abban, hogy saját testükön és a másik emberrel való
együttlétben – a légzés, a szívverés, a beszédritmus, a mozdulatok, az
egész test egyes mozgásainak ritmusos ismétlődése, a hangdialógusok,
énekek, mondókák, illetve ezek összekapcsolódása során – ritmust
ismerjenek fel;

−

a műalkotásokkal vagy azok elemi formáival való találkozás során a
tanulók számára lehetővé tegye a felfedezés, a rácsodálkozás örömének,
az újdonság élményének megtapasztalását, a műalkotásokhoz kapcsolódó
érzelmek (boldogság, szomorúság, meglepődés stb.) átélését;

−

segítse az új tapasztalatok összevetését, ezek egymás közötti
kapcsolatainak, eltérő jellegének felismerését, használja ki az egyes
művészeti tevékenységek több érzékszervre hatást gyakorló jellegét
(például a zene akusztikus és vibratorikus/vibrációs modalitásainak
összefüggéseit, a zene mint hallható, tapintható – akár számítógép
segítségével – látható tulajdonságait);

−

a foglalkozások kezdetének vagy végének, valamely cselekvéssor
megkezdésének, tevékenységek zenei aláfestésének alkalmazásával az
esztétikai elemek – akár rituálészerűen végzett – nevelési helyzetekbe
illesztésével lehetővé tenni a tanulók számára egyes zenei motívumok,
képek, mondókák ismétlődő felismerését.

Minden tanulónál törekedni kell annak felmérésére, hogy melyek azok az
élményforrások, melyek később beépíthetők szabadidős tevékenységének
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tartalmas eltöltésébe, és mely élményekből kiindulva lehet segíteni a tanulót a
szabadidős tevékenységek kiválasztásában, a pihenésben, relaxálásban.
A
tevékenységekről
felerősített
szenzoros
visszajelzések
adása

A gyógypedagógus
−

a szenzoros (érzékeléssel kapcsolatos) visszajelzések segítése, utánzása,
a különböző érzékelési modalitások összekapcsolása által segítse a
tanulókat saját cselekvéseik érzékelésében, észlelésében;

−

tegye lehetővé, hogy a tanulók a zenehallgatás során, a zene ritmusát
követve mozoghassanak, táncolhassanak; testüket ritmusra mozgassák,
azon doboljanak; alkalmazzon erre a célra kialakított hangszereket vagy
használati tárgyakat, természetes anyagokat.

A tevékenységek során a tanulók minél több alkalommal kapjanak lehetőséget a
választásra annak érdekében, hogy egyre tudatosabban tudjanak részt venni a
foglalkozásokon, majd azok egyes elemei beépüljenek a szabadidős
tevékenységbe vagy az önálló játékba is.
2. Az aktív cselekvés ösztönzése, elemi művészi tevékenységek végzése és a közös kreativitás
élményének megtapasztalása
Művészi
tevékenységek
hozzáférhetővé
tétele

A gyógypedagógus ösztönözze a tanulókat önálló vagy közösen végzett
cselekvésre, tegye lehetővé számukra, hogy elemi művészeti tevékenységeket
végezzenek vagy ezekben részt vegyenek; ennek során aktívan kipróbálhassák az
alkotás, a kreatív tevékenykedés élményét, és megtapasztalhassák, hogy
befolyással vannak a dologi és emberi világra.
A fejlesztő nevelés-oktatás
−

tegye lehetővé zenei élmények megélését a zeneművek meghallgatása, az
önálló vagy közös zenélés során: speciálisan kialakított hangszerekkel,
közös, táncos improvizációval, énekléssel, a zenéhez kapcsolódó
élmények és érzelmek megbeszélésével;

−

a tanuló befogadóképességének megfelelően tegye lehetővé az irodalmi
alkotások (ritmus, hanglejtés, hangulat, mondókák, versek, mesék, rövid
történetek) megismerését, a megismert alkotásokkal kapcsolatos érzelmek,
események, személyek helyzetének, dilemmáinak megismerését és
átélését;

−

nyújtson segítséget abban, hogy a tanulók – amennyiben képességeik ezt
lehetővé teszik – elsajátítsák a kézműves technikák alapvető fogásait;

−

tegye lehetővé, hogy a tanulók különböző játékos tevékenységek során
(festékkel csöpögtetni, kézzel, lábbal, szájjal képeket rajzolni, színes port
húzni, grafitot szétdörzsölni, gyurmát szétnyomni) érzékelhessenek
különböző formákat, tér- és színhatásokat, és közreműködhessenek
különböző formák, terek (dobozokból házat építeni, sátrat verni stb.)
létrehozásában;
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−

használja ki, hogy a közösen kialakított terek lehetőséget nyújtanak
számos tapasztalat (szoros, tágas, otthonos, csendes stb.) megélésére;

− tegye lehetővé, hogy a tanulók minél többet kísérletezhessenek a
különböző anyagokkal, technikákkal önállóan is, a későbbiek során pedig
ezek jelenjenek meg mint önálló szabadidős tevékenységek.
A művészeti
tevékenységek
közösségi
dimenziójának
kiaknázása

Lehetővé kell tenni, hogy a tanulók megosszák egymással a kreatív tevékenységek
során felmerülő gondolataikat, kifejezhessék a társaik alkotására vonatkozó
érdeklődésüket, véleményüket (a tanuló vagy a gyógypedagógus mutassa be a
csoportnak az elkészült művet, a foglalkozás végén közösen nézzék át és
beszélgessenek róla stb.).
Olyan helyzetet kell teremteni, amelyben a tanulók megélhetik a közösen végzett
kreativitás, az együttgondolkodás kihívásait és élményét. A közösen készített
műalkotásokon, közösen végzett művészeti tevékenységeken – együtt festett kép,
közös zenélés, éneklés, csoportos meseszövés stb. – keresztül a tanulók
megtapasztalják az együttalkotás közösségi jellegét, és azt, hogy az így létrehozott
alkotás különbözik az egy ember által létrehozott műtől.
A közös mesehallgatás és történetszövés – akár külső szakember bevonásával – a
dramatikus játékok eszköztárának, a drámapedagógia elemeinek beépítésére ad
alkalmat. A közös mesélés, meseszövés örömforrás, szabad alkotás, amely
közelebb viszi a tanulókat saját élettörténetük megértéséhez, feldolgozásához, és
lehetőséget teremt rá, hogy önmagukat egy közösség történetének szereplőjeként,
döntések meghozójaként tapasztalják meg.

A tágabb
kulturális
művészeti és
esztétikai világ
hozzáférhetővé
tétele

Lehetővé kell tenni, hogy a tanulók tapasztalatokat szerezzenek a mások által
létrehozott – akár egyetemes jelentőségű, akár a magyar és az európai kultúrát
meghatározó – műalkotásokról, valamint részt vegyenek a helyi közösség életében
jelentőséggel bíró kulturális eseményeken.
A helyi nevezetességek és rendezvények (múzeum, koncert, természeti értékek
stb.) meglátogatása lehetőséget ad a tágabb kulturális világ megismerésére, és
egyben az integrált, közösségi programokban való részvétel lehetőségét, illetve az
elsajátított kommunikációs készségek gyakorlását is jelenti.
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7.5. ÉRZELMI ÉS SZOCIÁLIS NEVELÉS – AZ ÉN POZITÍV MEGTAPASZTALÁSA,
MEGNYÍLÁS A KÖZÖSSÉG FELÉ, A KOMMUNIKÁCIÓ KULTURÁLT
FORMÁINAK ELSAJÁTÍTÁSA
A személyes érzelmek kifejezése és a másik ember érzelmeinek megértése, a másokkal való
együttműködés kialakulásának segítése az iskolai oktatás alapvető – a kommunikáció fejlesztésével
szoros összhangban álló – feladatai közé tartozik. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók számára
a szűkebb és tágabb közösségi életben való részvétel az egyik legnehezebben teljesíthető feladatot
jelenti. A tanulóknak kezdetben lehetővé kell tenni, hogy önmagukat egyedi, autonóm lényként
tapasztalják meg, és ilyenként képesek legyenek belépni egy közösségbe, és részt venni annak életében.
1. Az „én” és a „nem én” elkülönülése, a másik személy valóságának és egyediségének
megtapasztalása
Az anyáról való
leválás kísérése,
segítése

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló és édesanyja (vagy elsődleges
gondviselője) többnyire igen szoros kapcsolatban (szimbiózisban) élnek, a
fejlesztő nevelés-oktatás kezdetén bizonyos esetekben még az „én” és a „nem én”
elkülönülése sem megy végbe a tanulóban. Saját magát gondviselője részeként, a
gondviselőt önmaga kiterjesztett énjeként ragadhatja meg, fizikai és érzelmi
állapotuk gyakran egymás tükörképe.
A tanuló közösségbe kerülése az anyáról (gondviselőről) való leválás kezdeti
állomása is lehet, ezért az iskola feladata, hogy figyelembe vegye az ebből a
helyzetből fakadó feszültségeket, és minden eszközzel segítse a szülőket és a
tanulót.

Az emberi
viszonyok
kialakításának
segítése

Az iskolai nevelésnek meg kell adnia azt a biztonságot és védettséget, ami
felbátoríthatja a tanulót arra, hogy az általa megélt világtól a dologi világ s az abban
élő személyek felé forduljon.

A különböző
élethelyzetekre
adott érzelmi
reakciók
gazdagítása

A gyógypedagógus igyekezzen megérteni a tanuló érzelmi reakcióit, és tanítsa a
differenciált érzelmek kifejezését (tetszik – nem tetszik, szeretem – nem szeretem,
fájdalom, félelem, büszkeség, szomorúság, lelkesedés, öröm stb.).

2. Az „én” pozitív megélésének segítése, a szociális kapcsolatok megnyílásának támogatása
Minden
megnyilvánulás
megválaszolása

A tanulók minden megnyilvánulását énjük kifejeződésének kell tekinteni, és
ügyelni kell arra, hogy szubjektív szükségleteik megértésre, felelősségteljesen
kielégítésre kerüljenek.

A tanuló néven
szólítása

A tanulókban a nevükön történő megszólítás tudatosíthatja, hogy az egyes
helyzetekben róluk van szó. Törekedni kell annak tudatosítására, hogy
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társaiknak – akik körülöttük vannak – is van nevük, és közösen
tevékenykednek a nap folyamán.
A saját testiség
megélése és az én
megtapasztalásának
segítése

A saját testiség lehetővé teszi a másik énjével való találkozást, és ez egyben
az én kifejeződésének egyik első formáját adja. A gyógypedagógus feladata,
hogy a saját test megtapasztalásának sokféle útján gondoskodjon az én pozitív
megéléséről és megismeréséről.

Az én megélése az
önindította
mozgásban és a
passzív mozgatás
során keletkező
élményekben

Az önálló mozgás az én kifejeződése. A súlyos és halmozottan fogyatékos
tanulók esetében a mozgás gyakran erősen akadályozott vagy biztonsági
okokból mesterségesen korlátozott. A fejlesztés feladata a mozgás ösztönzése,
segítése. Minden lehetőséget meg kell ragadni az önindított mozgás
kivitelezésére. A súlyosan mozgáskorlátozott tanulók számára a testmozgást
és a helyváltoztatást segítséggel kell biztosítani.

A környezet aktív
felfedezésének
(explorációs
tevékenység) segítése

Azáltal, hogy a tanulók környezetüket saját aktivitásukkal vizsgálják, és
eközben megkülönböztetik a számukra érdekest az érdektelentől, saját énjüket
közlik a körülöttük élők felé. A gyógypedagógus feladata, hogy segítse a
tanulókat a világ jelenségei felé fordulásban, az élmények befogadásában, az
érdeklődésüknek megfelelő emberek, dolgok és események megismerésében.

3. Kapcsolatfelvétel és közös tevékenység, a szociális kapcsolatok pozitív jellegének megélése, a
kommunikáció közösségi formáinak ösztönzése
Az örömteli szociális
kapcsolatok
megtapasztalásának
elősegítése

A tanulók a közös játékkal, a mindennapi testápolás során szerzett pozitív
tapasztalatokkal ösztönözhetők arra, hogy újra és újra megnyíljanak
környezetük felé. A másokkal teremtett biztonságos és örömteli kapcsolatok
kialakítására minden alkalmat meg kell ragadni.

A spontán
kapcsolatfelvétel
alkalmainak
megteremtése

Olyan helyzetek kialakítása, amelyekben a tanulóknak alkalmuk nyílik arra is,
hogy egymással kapcsolatot teremtsenek. A tanulók mintaadással és rávezető
játékokkal is motiválhatók.

A szociálisan
elfogadható jelzések
megerősítése, a nem
elfogadhatók
leépítése

A tanulók kommunikációjában gyakran megfigyelhetők olyan, a környezet
számára kellemetlen jelzések, melyeket célszerű fokozatosan leépíteni, s
helyettük olyan jelzéseket kialakítani, amelyeket a környezet is szívesen fogad,
tudomásul vesz, és szívesen reagál rájuk.

A tanulók egymás
közti

A tanulók az iskolába lépéssel új közösségbe kerülnek. A közösségben a
csoporttagok – a megfelelő pedagógiai segítségadással – kapcsolatot
teremthetnek egymással. A testi kontaktus, egymás tevékenységének látványa,
egymás hangjának meghallása hatással van a csoporttagokra. Lehetővé kell

A gyógypedagógus feladata a jelzések és kifejezési formák fokozatos, az
egyéni sajátosságokat figyelembe vevő alakítása, továbbfejlesztése. Az új
jelzések kialakításának sikere attól is függ, hogy a környezet egyértelműen
jelzi, ha a tanuló a környezet számára nem elfogadható jelzést ad, és
következetesen felkínálja az alternatív jelzést.
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kommunikációjának
ösztönzése

tenni, hogy a csoport életében természetessé váljék a kapcsolatteremtés és az
egymással folytatott kommunikáció.

4. A közösségi kommunikációs formák megtanulása, alkalmazása
A figyelemfelkeltés
lehetőségének
biztosítása

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók kezdetben ritkán rendelkeznek
olyan szociálisan is elfogadható jelzésekkel, melyekkel felhívhatnák magukra
társaik és nevelőik figyelmét. A mozgás sokszor olyan súlyos fokban
akadályozott, hogy a másik megközelítése, megérintése – hacsak nem
közvetlenül egymás mellett vannak – sem lehetséges. A fejkontroll hiánya vagy
a vizuális érzékelés zavara miatt a szemkontaktus felvétele is akadályokba
ütközhet.
A gyógypedagógus feladata, hogy tanulónként olyan szociálisan is elfogadható
jelzést találjon és alakítson ki, amely alkalmas arra, hogy a tanuló felhívja
magára a figyelmet.

Az üdvözlés
formáinak tanítása

Az üdvözlés a kapcsolatteremtés és a kommunikáció része. Jelzés a másiknak
arról, hogy „én itt vagyok, és látom, hogy te is itt vagy”. Az üdvözlés: nyitás a
másik felé. A gyógypedagógus feladata, hogy a megfelelő pozicionálás után
olyan jelzést találjon a tanulók számára, amivel önállóan és érthetően tudják
üdvözölni a környezetükben lévőket.

A kommunikáció
fenntartásának
segítése

Kommunikáció közben az érdeklődést fenn kell tartani. A gyógypedagógus
feladata, hogy a tanulóknak megtanítsa, hogyan tarthatják fenn a figyelmet
kommunikáció közben (például gyakori visszajelzés hangjelzéssel,
szempillantással, egyéb metakommunikatív eszközzel stb.), hogyan
kommunikálhatnak minél hatékonyabban, ami elengedhetetlen a szociális
kapcsolatok kialakításához.

Az érzelmek
kinyilvánításának
segítése, a
konfliktusok
kezelése

A gyógypedagógus segítse a tanulókat érzelmeik differenciált kifejezésében, és
mások érzelmeinek, hangulatainak érzékelésében és megértésében.

Csoporton belüli
aktivitás ösztönzése

A csoporton belüli aktivitást befolyásolja a tanuló személyisége, önmagáról
alkotott képe, csoporton belül elfoglalt helye, csoporton belüli kapcsolatai,
aktuális egészségi és érzelmi állapotai és kommunikációs hatékonysága.
Mindezen tényezők fejlesztésével, optimalizálásával a gyógypedagógus segítse
a tanulót, hogy minél aktívabban vehessen részt a csoport életében.

A kapcsolatokban előfordulhatnak félreértések, egyet nem értések,
konfliktusok, ezért a tanulókat meg kell tanítani arra, hogyan viselkedjenek egy
konfliktus során. A konfliktuskezelés természetét a tanuló képességeihez,
adottságaihoz kell mérni.

5. A közösségben való viselkedés formáinak tanítása, a szűkebb és tágabb világ kommunikációs
normáinak megtanulása és gyakorlása
A közösségi
alkalmakon való

A tanulóknak meg kell tanítani a kulturált együttlét szabályait, az ezek során
alkalmazható kapcsolatteremtés lehetőségeit. A közösségi alkalmakat – reggeli
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aktív részvétel
segítése

kör, étkezések, közös programok stb. – úgy kell kialakítani, hogy minden
tanulónak módja legyen a kapcsolatteremtésre, ha igénye van rá.

A megfelelő
kapcsolatteremtés
formáinak
kialakítása

A csoportban való létezés, az ott kialakított kapcsolatok után fokozatosan kell
megtanítani a tanulóknak, hogy mi a különbség az ismerősökkel és idegenekkel
való kapcsolat között. A közvetlen és a távolságtartó magatartás jellemzőit, az
ismerkedés elfogadható formáit meg kell ismerniük.

A tágabb világban
való viselkedés
szabályainak
elsajátítása

Segíteni kell az iskolán kívüli színterekre jellemző viselkedési formák
elsajátítását. Más és más az elfogadható viselkedés a játszótéren, a könyvtárban,
az áruházban, az uszodában, az étteremben, vendégségben vagy éppen egy
szalonnasütés alkalmával stb. Az oktatás során ezeket a normákat is közvetíteni
kell a tanulók felé.

7.6. FEJLESZTŐ GONDOZÁS – ÖNKISZOLGÁLÁSRA, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA
NEVELÉS,
AZ
ÖNÁLLÓSÁG
ÉS
ÖNELLÁTÁS
KÉPESSÉGÉNEK
ELSAJÁTÍTÁSA, AZ EMBERISZÜKSÉGLET-KIELÉGÍTÉS KULTÚRÁJÁNAK
MEGISMERÉSE
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók testi szükségleteinek kielégítése, valamint az e területeken
való önállóság megvalósításának elősegítése alapvető pedagógiai jelentőséggel bír, és nagymértékben
hozzájárul a tanuló kommunikációjának, kognitív képességeinek – különösen az érzékelés és észlelés
funkcióinak – fejlődéséhez. Az önkiszolgálás és az egészséges életmódra nevelés magában foglalja az
alapvető biológiai szükségletek kielégítésének – a kommunikáció fejlődése szempontjából elemi
jelentőséggel bíró – kezdeti lépéseit, a mindennapos tevékenységek tanítását és gyakorlását, valamint
az emberi szükségletek életkoronként változó jellegének elismerését és megélésének segítését, illetve
azok kulturális vonatkozásainak elsajátítását.
Az önkiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés célja az önellátás szintjének emelése, a személyi
függőség és kiszolgáltatottság csökkentése, a mindennapos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető
életmódbeli ismeretek elsajátítása, valamint az emberi szükségletek kezelésének, kontrolljának és
kulturált kielégítésének megtanulása. E területek a megtanult készségek kitüntetett gyakorlóterepei, a
rögzülés és általánosítás eszközei, valamint a természetes kommunikációs helyzetek legjobb
modellhelyzetei.
Az önkiszolgálásra és egészséges életmódra nevelés célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a testi
higiénia biztosításához, az öltözés-vetkőzés, az étkezés segítéséhez a fejlesztő gondozásnak nevezett
gyógypedagógiai tevékenység elvei, feladatai és eljárásai alkalmazhatók. A fejlesztő gondozás
megtervezése a gyógypedagógus és a szakmai team kompetenciája, míg gyakorlati megvalósításában a
személyi és/vagy (gyógy)pedagógust segítő munkatársak is közreműködnek. A fentiekből eredően a
fejlesztő nevelés-oktatás egymásra épülő és/vagy egymást kölcsönösen feltételező feladatai a
következők:
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1. A kiválasztási folyamatok (vizelet- és székletürítés) érzékeltetése, együttműködés kialakítása az
ehhez kapcsolódó tevékenységekben (pelenkázás), szobatisztaságra nevelés
Megfelelő
táplálék
biztosítása

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók esetében a kiválasztás, valamint a
vizelet- és székletürítés megkönnyítéséhez megfelelő étrend szükséges. A
rendszeres és bőséges folyadékbevitel, a rostokban gazdag, változatos étrend
biztosítása hozzájárul a mozgásszegény életmódból és a gyomor-béltraktus
környékén tapasztalható izomműködési zavarokból fakadó ürítési problémák
mérsékléséhez.
Krónikus székrekedés esetén szükség lehet székletlazító termékek alkalmazására
is, melyek nem károsítják a bélrendszert, de megkönnyítik az ürítést.

Pozicionálás és
masszázs

A gyógypedagógus feladata a vizelet- és székletürítéshez szükséges optimális
testhelyzet kialakítása. A tanuló mozgásállapotától függően ez lehet háton fekvés
(ellazítást biztosító, reflexgátló testhelyzet), oldalfekvés, legcélszerűbb azonban az
ülő testhelyzet kialakítása és megfelelő stabilizálása (segédeszközzel vagy
anélkül). A függőleges testhelyzet önmagában jelentősen megkönnyíti a vizelet- és
székletürítést. A székletürítés segítésére az alhasi régió átmozgatása, a behajlított
lábak váltakozó hashoz nyomása (bicikliző mozgás), a vastagbél lefutását követő
körkörös stimuláló masszázs szükséges lehet. A vizeletürítés segítésére a
gyógypedagógus végezhet a hólyag felett kopogtató masszázst.

Szobatisztaság
előkészítése és
kialakítása

A szobatisztaság kialakulásához megfelelő testi érzékelésre, testhelyzetre, lazítási
képességre és bizonyos szintű kommunikációs készségre van szükség. Feladat a
lassú, óvatos, fokozatos vécére (bilire) szoktatás: térben (mindig ugyanott) és
időben (rendszeres időközönként) strukturált tevékenység-végrehajtás szükséges a
szokássá váláshoz. Ugyanakkor észlelni kell a tanuló jelzését, ha sürgősen vécére
kell mennie.
A hely legyen megfelelően felszerelt a szükséges testhelyzet felvétele és
stabilizálása érdekében, legyen megfelelő hőmérsékletű. Kezdetben a tanuló
közelében kell maradni, esetleges fizikai segítségnyújtással támogatni szükséges a
cselekvés sikeres végrehajtásában. Minden önállóságra való kezdeményezést,
törekvést értékelni kell, és követni a fokozatosan csökkenő mértékű
segítségnyújtás elvét. Fontos figyelembe venni a tanuló személyiségi jogait, és
ennek érdekében olyan körülményeket kell kialakítani, hogy a tanuló ne érezze
magát frusztráltan ezekben a helyzetekben.

2. A testápolás mint örömet adó élmény, a külső segítség elfogadása, az együttműködés kialakítása,
az alapvető tisztálkodási szokások kialakítása (fürdés, zuhanyozás, hajmosás, mosakodás, fogmosás,
körömvágás), a tisztálkodás helyzeteiben a testi érzékelés, a dologi és emberi világról szerzett
tapasztalatok biztosítása
A tisztálkodási
szituációk
kialakítása

A tisztálkodási helyzeteket úgy kell kialakítani, hogy azokat a tanuló pozitív
élményként élhesse meg. Az egyes lépéseket azonos helyszínen, azonos
sorrendben, azonos eszközökkel (ismert mosdókesztyű, szivacs, fogkefe), azonos
– határozott, könnyen észlelhető – mozdulatokkal kell végezni, ezzel is segítve a
szituáció felismerését, elfogadását, később pedig az aktív közreműködést.
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A tisztálkodási helyzetek ideje illeszkedjék szorosan a napirend tevékenységeihez
(étkezés előtt és után kézmosás, étkezés után fog- és arcmosás stb.), hogy a tanulók
számára értelmet nyerjenek, kellő motiváció alakuljon ki.
Pozicionálás és
segítő eszközök
alkalmazása

Fürdetéskor legfőbb feladat a biztonságos, stabil testhelyzet kialakítása, ami
lehetővé teszi a megfelelő ellazulást, valamint a testi érzékelést. Szükség esetén
kádba helyezett ülőkék, csúszásgátló alátétek, fejpárnák, kapaszkodók alkalmazása
segíti a testhelyzet kialakítását. A megfelelő ellazulás szükséges a testi ingerek
optimális felvételéhez.
Zuhanyozáshoz előnyös a zuhanyzószék vagy lehajtható ülőke használata,
kapaszkodókkal kiegészítve. A törölközéshez stabil és kemény felület szükséges,
esetenként peremmel ellátott pelenkázó, öltöztető hely, de a baleset-megelőzés
érdekében mindez megoldható a talajon, megfelelő matracalátéttel is.
A kéz-, arc- és fogmosáshoz legcélszerűbb az ülő testhelyzet (mosdókagyló előtt)
kialakítása és megfelelő stabilizálása, hogy a tanuló a tevékenységre tudjon
koncentrálni, és abban részt tudjon venni. Az ülő testhelyzet jelentősen
megkönnyíti a személyi segítségnyújtást, a segítő fogások alkalmazását.

A testápolás
kihasználása az
egészség
megőrzésében, az
egészséges
életmód
kialakításában

A testápolás tevékenységei közben rendszeresen lehetőség nyílik a tanuló bőrének
megtekintésére, így az esetleges felfekvés, a veszélyeztetett területek
(nyomáspontok, hajlatok) felfedezésére. A testápolás során ezeken a területeken a
felfekvés megelőzése, illetve kezelése végezhető (hideg-meleg kezelés, masszázs,
krémezés, hajlatok szárítása, szellőztetése, hintőporozása).
A fürdés, zuhanyozás a hőmérséklet változtatásával, szomatikus ingerlés, víz alatti
masszázs alkalmazásával nemcsak a komfortérzetet javítja és a testséma
kialakulását és differenciálódását segíti, hanem lazítja az izmokat, javítja a
keringést. A tisztálkodást követő krémezés a bőr egészségének megőrzését segíti
elő.
A fog- és szájápolás hangsúlyozottan fontos a szájzár nehézségeivel küzdő, illetve
a nem rágó tanulóknál. A fogmosás biztosítja a megfelelő szájhigiénét, az
elektromos fogkefe fokozottan masszírozza a fogínyt. A hatás fokozására szájvíz
használata is javasolt.

3. Az öltözés, vetkőzés tevékenységeiben való együttműködés kialakítása és az önállóságra nevelés
Az öltözés,
vetkőzés
optimális
körülményeinek
biztosítása

Az öltözés, vetkőzés ideje szorosan illeszkedjék a napirend tevékenységeihez
(levegőzés előtt felöltözünk, pelenkázás előtt levetkőzünk), hogy a tanuló számára
értelmet nyerjen, kellő motiváció alakuljon ki a tevékenységek vonatkozásában.
Az öltözés, vetkőzés során mindig elegendő időt kell biztosítani az egyes
mozdulatok gyakorlására.
A tevékenység megkezdése előtt minden szükséges ruhadarab legyen előkészítve,
hogy a folyamatot ne kelljen félbeszakítani.
Az öltözésben, vetkőzésben megcélzott egyre nagyobb önállóság elérése
érdekében fontos a könnyen kezelhető, praktikus és kényelmes ruházat
kiválasztása, amit a tanuló valóban önállóan fel-, illetve le tud venni. A
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ruhadarabok nyitásának, zárásának módja feleljen meg a tanuló kézhasználati
szintjének (pl. gombok helyett tépőzár, cipzár; gumis derekú nadrág stb.).
Pozicionálás és
segítő eszközök
alkalmazása

Az öltözéshez, vetkőzéshez stabil és kemény alátámasztási felület szükséges,
esetenként peremmel ellátott pelenkázó asztal, öltöztető hely, de a balesetmegelőzés érdekében az öltözés-vetkőzés megoldható a talajon, megfelelő
matracalátéttel is.
Célszerű az ülő testhelyzet kialakítása és megfelelő stabilizálása (segédeszközzel
vagy anélkül), hogy a tanuló a tevékenységre tudjon koncentrálni, és abban részt
tudjon venni. Az ülő testhelyzet jelentősen megkönnyíti a személyi
segítségnyújtást, a segítő fogások alkalmazását.

Az öltözés,
vetkőzés
kihasználása az
egészség
megőrzésében, az
egészséges
életmód
kialakításában

Ha a tanuló kommunikációs jelzései nem minden esetben megbízhatóak,
fokozottan ügyelni kell a megfelelő öltöztetésre a betegségek és az időjárás okozta
problémák elkerülése érdekében.
Fokozottan ügyelni kell a ruházatra abból a szempontból is, hogy ne gyűrődjön, ne
szorítsa a tanuló derekát vagy végtagjait, mert ez felfekvéseket, keringési
problémákat okozhat. A ruházat legyen lehetőleg jó minőségű anyagból. A jó
nedvszívó, természetes alapanyag a komfortérzet biztosítása mellett a bőrirritációk,
felfekvések megelőzését is segíti. A ruházaton ne legyenek felesleges zsinórok,
zsinórzáró műanyag darabok, mert ezek balesetet (lenyelés, fulladás) okozhatnak.
Az öltözés, vetkőzés során folyamatosan alkalom nyílik a tanuló ismereteinek
bővítésére, az egészség megőrzésére vonatkozóan is. A rendszeresen ismétlődő
események, az évszakok váltakozása biztosítja az ismeretek folyamatos
gyakorlását és ismétlő felidézését. A tanuló megérti, hogy mikor, milyen
ruhadarabot kell viselni és miért. Fokozatosan megtanulja, hogy mi a teendő, ha
süt a nap, esik az eső, fúj a szél, esik a hó. Eközben folyamatosan fel kell hívni a
figyelmét, hogy a helytelen öltözködésnek milyen káros következményei lehetnek
az egészségére nézve (megfázás, napszúrás, leégés stb.).

4. Az étkezés (evés, ivás) tevékenységeiben való együttműködés kialakítása és önállóságra nevelés
Az étkezés, az evés és ivás nem korlátozható a biológiai értelemben vett táplálékfelvételre, hanem
legalább ugyanekkora arányban jelent lelki és szellemi örömforrást, s ezzel együtt szociális élményt.
Félelmektől és frusztrációtól terhes szituációban, kommunikációs zavarokkal terhelt kapcsolatban
valóban nehezen elképzelhető, hogy a sokszor mindkét fél számára nehézkes étkezést örömteli
élménnyé lehet alakítani. A fejlesztő gondozáson belül az étkezés tevékenységeiben a zavarok leküzdése
mellett a minél aktívabb közreműködés elérése a cél. Ennek érdekében a következő szempontokat kell
figyelembe venni:
Az étkezés
optimális
körülményeinek
biztosítása

Az étkezés (evés, ivás) helyzeteit úgy kell kialakítani, hogy azokat a tanulók pozitív
élményként élhessék meg. Az egyes lépéseket azonos helyszínen, azonos
sorrendben végezzék, ezzel is segítve a szituáció felismerését, elfogadását, később
pedig az aktív közreműködést.
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A megfelelő hosszúságú idő, a kellemes légkör és a nyugodt odafordulás lehetővé
teszi a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók számára a táplálékfelvétel
problémamentességét. Az étkezés elején rá kell hangolódni a tevékenységre. A
külső, zavaró körülményeket lehetőség szerint ki kell iktatni.
Az étel minősége, jellege és állaga, a tányéron való tálalás és a felkínált mennyiség
mind-mind jelentősen befolyásolják az élményszerűséget.
Az étkezés rendszerint a napirendnek megfelelően, kötött időpontban történik, ez
biztonságot nyújt a tanulók számára, a rendszeresség és az előkészületekben való
részvétel segít felkészülni a tevékenység végzésére. Ez növelheti a tevékenységhez
szükséges motivációt.
A tanulókkal való közös étkezés egyrészt legyen pozitív közösségi élmény,
másrészt a mintaadás módszerével segíthetjük az étkezésben való részvétel
fejlődését.
A tevékenység megkezdése előtt minden szükséges alapanyag és eszköz legyen
előkészítve, hogy a folyamatot ne kelljen félbeszakítani.
Az evésterápiás eljárásoknak a csoport életében mindig a rendszeres étkezési
helyzetekbe ágyazottan kell megvalósulniuk. Az étkezésben megcélzott egyre
nagyobb önállóság elérése érdekében fontos a tanuló által könnyen kezelhető
eszközök kiválasztása.
Pozicionálás és
segítő eszközök
alkalmazása

Étkezéskor olyan testhelyzetet kell létrehozni, amely a tanuló számára biztosítja a
probléma- és félelemmentes táplálékfelvételt. A tanuló mozgásállapota és
mozgáskészsége határozza meg, hogy milyen testhelyzetben és milyen
segédeszközök (ültető-modulos kerekesszék, kapaszkodók) használatával tudjuk
megkönnyíteni a helyes testhelyzet felvételét és megtartását.
A szájmotórium optimális működése, a légzés és nyelés megfelelő koordinálása
érdekében (reflexgátló) ülő testhelyzetet kell kialakítani, ezáltal a félrenyelés is
elkerülhető. Megfelelő fejtámasz biztosítása szükséges hiányzó fejkontroll esetén.
A testhelyzet legyen a tanuló számára ellazított, a segítő (gyógypedagógus)
számára pedig kényelmes, nem fárasztó. Így a tanuló a tevékenységre tud
koncentrálni, és abban aktívan részt tud venni. Az ülő testhelyzet jelentősen
megkönnyíti a szem-kéz, száj-kéz és két kéz koordinációját, valamint a
gyógypedagógus szempontjából a személyi segítségnyújtást, a segítő fogások
alkalmazását.
Tanulónként egyénileg kell meghatározni, hogy milyen edényekből (tányér,
pohár), milyen evőeszközökkel (kanál, villa) történjék az evés és ivás.
Iváskor az életkori sajátosságoktól, a tanuló képességeitől függően a cumisüvegtől
a pohárig kell kiválasztani a megfelelő eszközt, szem előtt tartva a minél
hatékonyabb és minél önállóbb cselekvés-végrehajtást. Az önálló étkezésnél nem
baj, ha az étel szétmaszatolódik, a tanuló öltöztetésénél és az étkezési helyzet
megteremtésénél gondoljunk erre.

Az étkezés
jelentősége az

Ha a tanuló kommunikációs jelzései nem minden esetben megbízhatóak,
fokozottan ügyelni kell az étkezési szituációban a legapróbb jelzésekre,
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egészség
megőrzésében, az
egészséges
életmód
kialakításában

testmozdulatokra, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges balesetek (félrenyelés,
hányás stb.). A megfelelő sűrűségű, állagú, méretű ételek segítik a rágást, a nyelést
és a megfelelő emésztést.
Fontos, hogy tanulóknak mindig legyen lehetőségük több étel vagy ital közül
választani. Ez az autonóm személyiség, az egyéni ízlés és a kognitív képességek
fejlődése szempontjából jelentős.
Az ételek kiválasztásánál fontos a változatos és egészséges étrend kialakítása, hogy
megelőzzük az emésztési és ürítési nehézségeket (lásd vizelet- és székletürítés).
Törekedni kell arra, hogy a tanuló minél több fajta ételt megismerhessen, hogy
minél változatosabb lehessen az étrendje. Fontos figyelemmel lenni arra, hogy a
tanuló elutasít vagy elfogad bizonyos ételeket. Semmilyen körülmények között
nem szabad ráerőltetni a tanulóra az „utált” ételt.
Valamely ételre vagy alapanyagra való érzékenység esetén feltétlenül szükséges a
megfelelő diéta összeállítása (dietetikus szakember segítségével).
A fogak épségének megőrzése érdekében is fontos a rágás kialakítása és
gyakoroltatása, az étkezés utáni fogmosás, az édes ételek és italok, valamint az
étkezések közötti nassolás kerülése.

5. Az egészséges életmódra való igény belsővé válása, az egészségtudatos tevékenységek előnyben
részesítése, a szexualitással kapcsolatos ismeretek elsajátítása
Az egészséges
életmódra való
igény belsővé
válásának
elősegítése

A gyógypedagógus értesse meg a tanulókkal az egészséges életmód jelentőségét,
és azt, hogy felelősek saját egészségi állapotukért. Segítsen nekik abban, hogy
önállóan is tegyenek egészségük megőrzéséért.

Rendszeres
mozgás és
sportolás

Az iskola biztosítsa a tanulóknak a – képességeiknek megfelelő – sportolás
lehetőségét, és motiválja őket arra, hogy az iskolán kívüli programjaik során is
igyekezzenek sporttevékenységeket folytatni.

A tanulókban tudatosítani kell, hogy bizonyos ételek, italok, tevékenységek milyen
hatással vannak egészségi állapotukra, és hogy milyen speciális szempontokat kell
figyelembe venniük a mindennapjaik során.

Segítségnyújtás a Az iskola és a gyógypedagógus ismerje el a tanulók intimitásra és szexualitásra
szexualitás
vonatkozó igényeit, és segítse őket abban, hogy szükségleteiket és igényeiket
megértése terén felismerjék, és megértsék ezek jelentését és jelentőségét.
Az iskola és a gyógypedagógus feladata, hogy segítséget nyújtson a tanulóknak és
családjuknak a szexualitással kapcsolatos problémák és feszültségek feloldásában,
és – az egyéni adottságoknak megfelelően – támogassa a tanulókat a felnőtt
szexuális szerepek fokozatos elsajátításában.
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8. AZ ISKOLAI FEJLESZTÉS SZAKASZAI
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók sajátos nevelési és terápiás szükségleteiből, igényeiből
adódóan nem lehet a nevelést és oktatást sem a tananyag struktúrája, sem tér- és időbeli elrendezése
szempontjából egységesen kialakított szerkezetbe rendezni. A differenciált tervezőmunka ezért a
nevelés-oktatás fontos elemét képezi. A pedagógiai munka szakaszolása a gyógypedagógiai
tevékenység tartalmi kínálatának életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó strukturálását, valamint
koncentrikus bővítését jelenti, mindenkor szem előtt tartva a tanuló adottságait, képességeit,
érdeklődését.
A fejlesztő nevelés-oktatás a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének,
oktatásának irányelve alapján készített intézményi rehabilitációs pedagógiai program és a tanév helyi
rendjét meghatározó éves munkaterv alapján folyik. Intézményünkben a fejlesztő nevelés-oktatás a
tanév rendjét követi, nem tagolódik tanítási évfolyamokra. A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulók
csoportokba sorolásáról – a gyógypedagógusok véleményének kikérésével – az intézmény vezetője
dönt. A csoportok létszáma nem haladhatja meg a hat főt. A csoport alakítás szempontjai lehetnek:
életkor, fogyatékosság, fejlettségi szint.
A csoportjainkba kerülés feltétele olyan súlyos és halmozott fogyatékosság fennállása, melyben az
értelmi akadályozottság meghatározónak tekinthető. A fejlesztő nevelés-oktatást az oktatásért felelős
miniszter rendeletében foglaltak alkalmazásával, a szülő igénye, a gyermek állapota és a szakértői
bizottság, fejlesztő foglalkozások heti óraszámára vonatkozó javaslatának figyelembevételével kell
megszervezni. A heti fejlesztő foglalkozások száma nem lehet kevesebb húsz óránál. Indokolt esetben
a szülő kérésére, ha a gyermek állapota szükségessé vagy lehetővé teszi, ennél több vagy kevesebb
óraszám is megállapítható.
●

Az éves tervezés

A fejlesztő nevelés oktatás a Rehabilitációs Pedagógiai Program és az éves munkaterv alapján történik.
Az éves munkaterv tartalmazza a csoport tanév rendjéhez igazodó tevékenységeit. Féléves bontásban
készítjük el, a tanulók fejlődési ütemtervéhez igazítva. Az éves terv tartalmazza az ünnepeket és az
iskola által – lehetőségekhez mérten a szülők bevonásával - szervezett közös programokat is.
●

A heti tervezés

Az éves terv alapján elkészülő heti terv, órarend tartalmazza a rendszeresen ismétlődő napi
tevékenységeket, és a fejlesztési feladatokhoz tartozó különböző tartalmi egységek feldolgozását. A heti
terv kidolgozását meghatározza a csoport napirendje, melyben egyes tevékenységek rendszeresen
ismétlődnek. A napnak keretet ad a „reggeli kör” és a „búcsúkör” rituáléja. A hét meghatározott napjain
kerül sor a tematikus tervezés alapján kitűzött különböző tartami egységek feldolgozására.
●

Az egyéni foglalkozások megszervezése

Az egyéni fejlesztő foglalkozások nyújtanak lehetőséget arra, hogy speciális gyógypedagógiai és
terápiás segítséget adjunk a tanulóknak különböző képességterületeken. A terápiák alkalmazásának
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lehetősége a tanulók sajátos nevelési igényeinek, valamint a terápiás ellátáshoz szükséges feltételek
meglétének függvénye. Az egyes tanulók esetében a szakértői bizottság határozza meg az egyéni
fejlesztés szükségességét és annak heti óraszámait.
●

Csoportos foglalkozások szervezése

A különböző, egyenként 35-45 perces, csoportos foglalkozások lehetőségeket nyújtanak a gyermekek
képességeinek fejlesztésére. A csoportban végzett fejlesztés fontos a tanulók számára. A csoportban
végzett tevékenységek során megélhetik a közösséghez tartozás élményét, megtapasztalhatják a
társakkal való együttműködést. A csoportos fejlesztés a szociális és érzelmi nevelés fontos színtere. A
foglalkozásokon és a tanórán kívül is őszinte, nyílt kommunikációval ösztönözzük a tanulókat egymás
elfogadására, tiszteletére.
●

A csoportalakítás szempontjai

A fejlesztő nevelés-oktatásban olyan tanulók foglalkoztathatók csoportosan, akik szívesen vannak
közösségben, képesek átlátni a csoportszabályokat, tolerálják egymás problémáit. A csoportok
kialakításánál ezt vesszük elsődleges szempontnak.

Lehetőség szerint figyelembe vesszük a

fogyatékosság típusát, súlyosságát, a tanulók előzetes tudatását, a korábbi mérési és értékelési
eredményeket illetve az életkort is.

9. DIFFERENCIÁLÁS, EGYÉNI TANULÁSI UTAK, ERŐSSÉGEK,
TERÜLETEK, HABILITÁCIÓ ÉS REHABILITÁCIÓ

FEJLESZTENDŐ

A differenciált tervezés legfontosabb lépése a tanulók alapos ismerete, az egyes tanulók, illetve a
tanulócsoport képességstruktúrájának pontos vizsgálata, feltérképezése (lásd még Állapotmegismerés).
A pedagógiai állapotfelmérés eredményei szolgáltatják az alapot a hosszú távú célkitűzések
megfogalmazásához. A hosszú távú tervezés komplex és általános célkitűzéseket tartalmaz,
alkalmazkodva a tanuló képességeihez, szükségleteihez, igényeihez, érdeklődéséhez. A hosszú távú
célokat általában egy tanévre célszerű megadni, de az időintervallum tanulónként eltérhet. A célok a
tanuló fejlődése alapján módosíthatók. Az egyéni (individuális) nevelési-oktatási-fejlesztési terv a tanuló
komplex állapotfelmérésének eredményeiből, az individuális célkitűzésekből, valamint az egyes
tartalmi egységek megvalósítása során alkalmazandó speciális didaktikai-metodikai lépések konkrét
megfogalmazásából áll. Az egyéni fejlesztési terv szoros összhangban van a csoport számára kidolgozott
éves tervvel és az adott tanévre készített heti ütemtervvel, csupán a módszerek, eszközök tekintetében
jelennek meg az eltérések.
Az éves terv a nevelés-oktatás céljait és tartalmait szem előtt tartva készül, a csoport tevékenységeit
tartalmazza. Egy-egy tartalom megtartása legalább két egymást követő évben indokolt; az új elemek
bevezetésekor a fokozatosság szem előtt tartása szükséges (például: ha az őszi gyümölcsök szerepelnek
az őszi tematikus tervben, az első két évben az alma és az őszibarack megismerése történik, a harmadik
évben az alma megtartásával az őszibarack helyett a szilva kerül a tematikába). Az éves terv tartalmazza
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az ünnepeket és az iskola által – de lehetőség szerint a szülők bevonásával – szervezett közös
programokat (kirándulás, farsang, nyaralás, múzeum látogatása stb.).
A rehabilitációs pedagógiai program és az éves (helyi döntés alapján féléves, negyedéves
szakasztervekre bontható) tervek alapján készül a heti ütemterv és az órarend. Kialakítását
meghatározza a csoport napirendje, amelyben egyes tevékenységek – pl. reggeli köszöntés, étkezések,
a testápolás tevékenységei, pihenőidők – rendszeresen ismétlődnek. Mindez szükséges ahhoz, hogy a
tanulók tájékozódási biztonságérzete kialakuljon, mindig tudják, hogy az egyes tevékenységek hogyan
következnek egymás után. Az étkezések és a testi higiénia tevékenységei is a fejlesztési időszak szerves
részét képezik. A rendszeresen ismétlődő tevékenységek mellett a hét egyes napjain kerül sor a
tematikus tervezés alapján kitűzött különböző tartalmi egységek feldolgozására.
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztése, nevelése és oktatása során egyaránt teret kap a
csoportközösségben, kiscsoportban, illetve egyénileg megvalósuló fejlesztés. A csoportban végzett
nevelésre, oktatásra, fejlesztésre a tematikus egységek feldolgozása, a szociális kapcsolatok kialakítását
segítő „reggeli körök”, valamint a szabadidős és kreatív foglalkozások (művészeti jellegű
alkotótevékenység, zene stb.) során nyílik alkalom. A csoportban végzett tevékenységek szükségesek a
közösségi élmények átéléséhez, a közösséghez tartozás megéléséhez, a társakkal való együttműködés
megtapasztalásához és gyakorlásához, azaz a szociális és érzelmi nevelés alapvető feladatainak
megvalósításához. A csoportban és a csoportért végzett tevékenység az egyes tanulók
kompetenciaérzését is növeli.
A kiscsoportos és egyéni foglalkoztatás az egyéni képesség- és készségfejlesztéskor indokolt.
Biztosítani kell azonban, hogy a tanulók egyénileg elsajátított képességeiket, készségeiket közösségi
szituációban is kipróbálhassák, gyakorolhassák.
A tanuló egyéni képesség- és készségfejlődése határozza meg, hogy a heti óraszámból milyen arányban
vesz részt egyéni és milyen arányban csoportos foglalkoztatásban. Az egyéni fejlesztő foglalkozások
nyújtanak lehetőséget arra, hogy speciális gyógypedagógiai és/vagy terápiás segítséget nyújtsunk a
tanulóknak. A különböző terápiák alkalmazásának lehetősége függ még a tanulók sajátos nevelési
igényétől, a helyi körülményektől, valamint a terápiás ellátásokhoz szükséges meglévő, illetve igénybe
vett szakemberektől. A terápiás lehetőségek bővítéséhez pályázati forrás bevonása is a vezetőség
feladatai közé tartozik. Az egyes tanulók esetében a szakértői bizottság és szükség esetén a szakorvos
javaslata alapján – a szülők véleményének ismeretében – az intézmény szakemberei közösen
határoznak.
•

Az egyéni nevelési-oktatási fejlesztési terv

A tervek elkészítésének kiindulási pontja a tanulók diagnosztikus mérése, a megfigyelési tapasztalatok
és a szakértői bizottság véleménye, javaslata. Az egyéni fejlesztési terv a gyermek pedagógiai
diagnózisának eredményeiből, az individuális célkitűzésekből, valamint az egyes tartalmi egységek
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megvalósítása során alkalmazandó speciális didaktikai-metodikai lépések konkrét megfogalmazásából
áll. A tanév tizenkettedik hetének végéig minden tanuló részére el kell készíteni a személyre szabott
egyéni fejlesztési tervet.
Az egyéni fejlesztési terv szoros összhangban áll a csoport számára kidolgozott éves és heti tervvel, de
a módszerek és az eszközök tekintetében törekszünk az egyén specifikumaira.

10. ÉRTÉKELÉS (TANULÁSI CÉLOK, TANULÁSI EREDMÉNY)
A fejlesztő nevelés-oktatásban egyénileg történik a képességek, szükségletek és igények felmérése, a
fejlesztési folyamat megtervezése, megvalósítása és értékelése. A pedagógiai tevékenység kiindulási,
vonatkoztatási, összehasonlítási és ellenőrzési pontját a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló és az
ő egyéni előrehaladása adja. A tanulókkal foglalkozó szakmai team minden félévben és tanév végén
értékelést készít a tanuló haladásáról. Ez az értékelés lehetőséget nyújt arra, hogy a szakmai team
egységbe foglalja tapasztalatait, kontrollálja önmaga munkáját és a pedagógiai tervet. Az értékelés
tartalmazza a tanuló minden egyes fejlesztési területen elért eredményeit és nehézségeit, javaslatokat
tesz az újabb fejlesztési terv elkészítésére vagy a meglévő kiegészítésére, módosítására. A tanév végi
értékelés egyben a tanuló bizonyítványaként is szolgál, melynek egyik példánya a haladási naplóhoz
csatolandó, másik példányát a szülő kapja, valamint a tanuló törzslapjára nyomtatásra kerül.
A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók állapotának felmérésére szolgáló diagnosztikus eszközök:
• FRÖLICH – HAUPT: Fejlődésdiagnosztika: Egyéni megfigyelésen alapul. Segít a tanulók pillanatnyi
lehetőségének pontosabb felmérésében, megismerteti a következő fejlődési lépést, ez által segít a célok
megfogalmazásában.
• WAYNE SAILOR – BONNIE JEAN MIX: TARC: Szintén megfigyelésen alapul. Előnye, hogy
könnyen felvehető. Megkönnyíti a fejlesztő munka tervezését, alkalmas arra, hogy rögzítsük általa a
pedagógiai tevékenységünk sikerét, illetve sikertelenségét. Megvizsgálhatjuk eljárások, terápiák
hatásait. (intézményünkben ezt a módszert preferáljuk)
• H. GRÜNNZBURG: PAC (S/PAC 1): Lehetővé teszi a megfigyelt személyek meglévő és hiányzó
készségeinek felmérését, s ezzel is jelöli a fejlesztés feladatait. Kördiagramos megjelenési formája
segítségével rögtön szemléletes képet kapunk a készségterületek állapotáról.
• STRASSMEIER KÉRDŐÍV A FEJLŐDÉSI SZINT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA: Megfigyelésen alapul,
könnyen felvehető. Készségszint-felmérőlapokból áll. Elsősorban a megkésett fejlődésmenetű
gyermekekre orientálódik.
A felsoroltakon kívül lehetőség van minden olyan értékelési rendszer bevezetésére, amely
képes a tanulók fejlesztő mérésére, értékelésére.
A súlyosan, halmozottan sérült tanulók értékelése során értékelni kell:
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• A tanulók tudásának mennyiségi gyarapodását
• Tudásuk minőségbeli jellemzőinek változását
• Önmagukhoz mért fejlődésüket
• A tanulók attitűdjét az ismeretszerzés területén

11. ÁLLAPOTMEGISMERÉS – SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
A tanulókról készült szakértői vélemények rendszerint egy adott pillanatban észlelhető statikus állapotot
rögzítenek. A differenciált egyéni tervezéshez azonban a gyógypedagógusnak további részletes
folyamatdiagnosztikát kell végeznie. A pedagógiai állapotfelméréshez számos eszköz (fejlődési skálák,
felmérőlapok, kérdőívek) áll rendelkezésre, de a gyógypedagógus saját maga is összeállíthat olyan
kérdéssort vagy kérdőívet, amelyet a fejlesztést szolgáló nevelés-oktatás megkezdése előtt minden
tanulóról felvesz. A tervezőmunka kezdetekor fontos a szülő, valamint az iskolai nevelést megelőzően
a tanulóval foglalkozó intézmény szakemberei megfigyeléseinek, tapasztalatainak megismerése is. A
tanulók állapotmegismerése minden esetben a pozitívumokra koncentrál, kiemeli a megmaradt, illetve
a meglévő képességeket, funkciókat, ugyanakkor számba veszi a tanuló képességstruktúrájában észlelt
funkciózavarokat is. A hiányok, zavarok számbavétele a reális célkitűzések megfogalmazását kell hogy
segítse. A pedagógiai felmérés célja annak feltérképezése, hogy mit tud a tanuló, azt hogyan tudja,
illetve melyek a személyes szükségletei. Nagyon fontos az információk alapos összegyűjtése a tanuló
megelőző élethelyzetéről, kialakult szokásairól, családi vagy intézményes nevelése eddig elért
eredményeiről és kudarcairól. A tervezés során elengedhetetlen annak figyelembevétele, hogy a tanuló
maga és közvetlen környezete mit jelöl meg elsődleges hiányként, illetve milyen igényeket fogalmaz
meg. A tanuló korábbi tapasztalatai mellett az állapotfelmérés kitér a tanuló természetes és
„mesterséges” helyzetben tapasztalt viselkedésének, tanulási és tevékenységi képességeinek elemzésére
is.
Az állapotmegismerés a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók esetében nem egyszeri vizsgálatot,
hanem folyamatdiagnosztikát jelent: a korábbi életszakaszra vonatkozó információk megszerzése
mellett 8–12 hetes megfigyelési időszaknak kell eltelnie ahhoz, hogy alapos információkat szerezzünk
a tanulóról, a tanuló képességeiről. Ez szükséges az egyéni nevelési-oktatási terv és a pedagógiai
program elkészítéséhez, a célok, feladatok meghatározásához, a pedagógiai és terápiás módszerek,
eljárások kiválasztásához. Különösen a csoportba, osztályba újonnan érkező tanuló esetében szükséges
hosszabb megfigyelési időt szánni az egyéni tervezés előtt. A korábban már ismert tanuló esetében a
következő évi egyéni nevelési-oktatási terv összeállítása előtt elegendő lehet rövidebb megfigyelési
időszak a tanév kezdetén.
A tanuló folyamatdiagnózisa alapján elkészített felvételi pedagógiai vélemény, valamint a szülői
kérdőív a tanulóról szerzett tapasztalatokat, megfigyeléseket, esetleg teszteredményeket tartalmazza. A
46

Esély Pedagógiai Központ EGYMI Pedagógiai Program 2020
pedagógiai vélemény az első megfigyelési időszak alkalmával a legrészletesebb, ez szolgál majd a félévi
vagy év végi értékelés elkészítésének alapjául, mely a kiindulási helyzethez viszonyítva tartalmazza a
változásokat. A pedagógiai véleményt célszerű minden tanév kezdetén kiegészíteni, hogy a tanuló
fejlődése következtében megváltozott kiindulási helyzet alapján kerüljön sor az adott tanévre vonatkozó
célkitűzések meghatározására.
A Rehabilitációs pedagógiai program az interneten megtalálható pedagógiai programok, a témában
fellelhető szakirodalom, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, a 20/2012. (VIII. 31.)
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
EMMI rendelet, a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei felhasználásával
készült.
Források:
●

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
●

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok
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1. A választott kerettantervek megnevezése, jellemzői
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről:
Az iskola pedagógiai programjának részeként, ha e törvény másként nem rendelkezik, az oktatásért
felelős miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv
megnevezi az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és
rendelkezik a kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások
időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv
A kerettantervek
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló EMMI rendelet a kerettantervek iskolai
alkalmazására vonatkozó szabályokat, majd a kerettantervek feladatát, felépítését, valamint a
kerettantervek jóváhagyásának szabályait rögzíti.
A jogszabály rendelkezése szerint a kerettantervek a tartalmi szabályozás eszközeként
meghatározzák a pedagógiai szakaszokra, iskolatípusra vonatkozó érvényes, közös, átfogó célokat
és feladatokat:
● a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását,
● a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban
érvényesítendő feladatait,
● a személyiségfejlesztés lehetőségeit és értéktartalmát, a pedagógiai egységesség és
differenciálás elveit,
● a műveltségi területek vonatkozásában meghatározott tantárgyak óraszámát,
● az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és
összhangjának biztosítását,
● a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között,
● az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítésének támogatása
céljából.
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló EMMI rendelet mellékleteként jelentek meg
a kerettantervek. Ezekben kerültek lebontásra a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
pedagógiai elvek, nevelési célok, fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak.
A bevezetés magába foglalja az iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) tantárgyi rendszerét
és a heti minimális óraszámokat. A kerettanterv tartalmaz tantárgyi tanterveket, ezek azonban két
3
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évre szólnak, az egyes témákhoz kötelező tartalmakat, fejlesztési célokat és minimális óraszámot
határoznak meg. (Az óratervben szereplő óraszámoknak csak a 90%-ára adnak meg tervet.) A
rendelet előírja, hogy ezeket a tematikus egységeket tanévre lebontva kell beépíteni a helyi
tantervbe, továbbá a szabadon felhasználható 10% időkeret tartalmát is meg kell tervezni.
A szabadon tervezhető órákat az alábbi táblázatokban évfolyamonként és tantárgyakként *-gal
jelöljük.
Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/SNI_1_4
evf
Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 5–8. évfolyam
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/enyhe_s
ni_5_8
Kerettanterv a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára 1-8. évfolyam
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsul
yos_sni_1_8
2. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei
Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi
szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél.
Az Irányelv annak biztosítását szolgálja, hogy:
− a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a
minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést;
− az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez;
− a tanulást megalapozó pszichikus funkciók, képességek, készségek kialakítása, fejlesztése
kiemelt szerepet kapjon a teljes alapfokú oktatás szintjén, de különösen az általános iskola
alsó tagozatán, illetve ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés
területeire is visszanyúljon;
− a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai
programjainak tartalmi elemeivé,
− a tanulókat a nevelés-oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.
Ennek érvényesítése érdekében meghatározza:
4
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− a

tartalmak

kijelölésekor

egyes

területek

módosításának,

elhagyásának

vagy

egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit;
− a sérült képességek, készségek, kompetenciák habilitációs, rehabilitációs, célú
korrekciójának területeit;
− a nevelés-oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére
vonatkozó javaslatokat.
Helyi tantervünk elkészítésénél is figyelmebe vettük az irányelvekben megfogalmazott szakmai
javaslatokat.

3. A helyi tanterv tantárgyai, óraszámai évfolyamonkénti bontásban 2020/2021 tanévtől
felmenő rendszerben
3.1. Tanulásban akadályozottak – alsó tagozat a 2020/2021 tanévtől 1 évfolyamán felmenő
rendszerben
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Etika
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1. évfolyam

2. évfolyam

7+1
4
1
2
2
1
5
2
24

7
4
1
2
2
1
5
2
24

3.
évfolyam
6
3
1
1
2
2
1
1
5
2
24

4. évfolyam

3.
évfolyam
6+1
3+1
1
1
2
2
1

4. évfolyam

7
4
1
1
2
1
1
1
5
2
25

Szabadon tervezhető órák kiosztásával:
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Etika
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Digitális kultúra

1. évfolyam

2. évfolyam

7+1
4+1
1
2
2
-

7+1
4+1
1
2
2
-

7
4+1
1
1+1
2
1
1
5
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Technika és tervezés
Testnevelés
Rendelkezésre álló órakeret

1
5
24

1
5
24

1
5
24

1
5
25

3.2. Tanulásban akadályozottak – felső tagozat a 2020/2021 tanévtől 5 évfolyamtól felmenő
rendszerben
Kötelező tantárgyak és óraszámok
5.
6.
évfolya
évfolya
Tantárgyak
m
m
Heti óraszám
Magyar nyelv és irodalom
4
4
Idegen nyelv
Matematika
4
4
Etika
1
1
Történelem
2
2
Hon- és népismeret
1
Természettudomány
2
3
Állampolgári ismeretek
Ének-zene
2
2
Vizuális kultúra
2
2
Digitális kultúra
1
1
Technika és tervezés
1
1
Testnevelés
5
5
Osztályfőnöki óra
1
1
(közösségi nevelés)
Szabadon tervezhető órakeret
2
2
Heti órakeret
28
28
Szabadon tervezhető órák kiosztásával:
5.
6.
évfolyam évfolya
Tantárgyak
m
Heti óraszám
Magyar nyelv és irodalom
4+1
4+1
Idegen nyelv
Matematika
4
4
Etika
1
1
Történelem
2
2
Hon- és népismeret
1
Természettudomány
2
3
Állampolgári ismeretek
Ének-zene
2
2
Vizuális kultúra
2
2
Digitális kultúra
1
1

2 tanéves
óraszám

288
288
72
144
36
180
144
144
72
72
360
72
144

2 tanéves
óraszám

360
288
72
144
36
180
144
144
72

7.
8.
évfolya
évfolya
m
m
Heti óraszám
4
4
2
2
4
4
1
1
2
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
2
30

2 tanéves
óraszám

288
144
288
72
108
360
36
72
72
72
72
360
72

2
30

7.
8.
évfolya
évfolya
m
m
Heti óraszám
4
4
2
2
4
4
1
1
2
1+1
5+1
5+1
1
1
1
1
1
1
1

144

2 tanéves
óraszám

288
144
288
72
144
432
36
72
72
72
6
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Technika és tervezés
Testnevelés
Osztályfőnöki óra
(közösségi nevelés)
Heti órakeret

1+1
5
1

1+1
5
1

28

28

144
360
72

1+1
5
1

1
5
1

30

30

108
360
72

3.3. Értelmileg akadályozottak és autizmus spektrum zavarral küzdők 1-8 évfolyam
2020/2021 tanévtől 1 és 5 évfolyamon felmenő rendszerben
Műveltségi terület
Magyar nyelv és
irodalom

Matematika
Történelem és
állampolgári ismeretek
Természettudomány és
földrajz
Művészetek
Technológia
Testnevelés és
egészségfejlesztés
Egyéb

Tantárgy
Kommunikáció
(Magyar nyelv és
irodalom)
Olvasás-írás
(Magyar nyelv és
irodalom)
Számolás-mérés
(Matematika)
Állampolgári
ismeretek
Hon- és népismeret
Etika
Környezetismeret
Ének-zene
Ábrázolás-alakítás
(Vizuális kultúra)
Digitális kultúra
Mozgásnevelés
(Testnevelés)
Testnevelés
Osztályfőnöki
(Közösségi nevelés)
Önkiszolgálás

Életvitel és
gyakorlat
Játékra nevelés
Szabadon tervezhető órakeret
Összesen

1.
évf.
4

2.
évf.
4

3.
évf.
4

4.
évf.
4

5.
évf.
4

6.
évf.
4

7.
évf.
5

8.
évf.
5

2

2

3

3

4

4

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1
2

1
2

2
3

2
3

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

5

5

5

5

5

5

1
-

1
-

-

-

-

-

1

1

5
1

5
1

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

3

3

2
2
24

2
2
24

2
2
24

2
3
25

3
28

3
28

2
30

2
30

Az értelmileg akadályozott tanulóknál a szabadon választott tantárgyakat
csoportösszevonások, a tanulók képességei alapján a gyógypedagógus választhatja ki.

a
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4. A helyi tanterv tantárgyai és óraszámai a 2020/2021 tanévtől kimenő rendszerben
Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára
évfolyamonként:

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom

1.
évfolya
m

2.
évfolya
m

7*

7*

3.
évfolya
m
6

4.
évfolya
m
7*

Matematika

4

4

Etika

1

1

1

1

Környezetismeret

2

2

2

2

Ének-zene

2

1

2

2

Vizuális kultúra

1

2

2

2

Informatika

-

-

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1*

1*

3*

4

1*

1*

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

2

2

Rendelkezésre álló órakeret

Tantárgyak

25

5.
évfoly
am

25

25

27

6.
évfoly
am

7.
évfoly
am

8.
évfoly
am

8
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Magyar nyelv és irodalom

4*

4

4

4

Idegen nyelv

-

-

2

2

Matematika

4

4

4

4

Etika

1

1

1

1

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek

2

2

Hon- és népismeret

1

-

Természetismeret

2

2

Földrajz

-

Ének-zene

2

2

Vizuális kultúra

2

2

Informatika

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1*

2*

2*

-

-

4*

1*

4
1

2

1

1

1

1
1

1*

2

1
1*

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

2

2

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az értelmileg akadályozott és autizmus spektrum
zavarral küzdő tanulók számára évfolyamonként:
Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok
A nevelésoktatásfejlesztés
területei

Tantárgy

1.
évf.

2.
évf.

3.
évf.

4.
évf.

5.
évf.

6.
évf.

7.
évf.

8.
évf.

Anyanyelv és
kommunikáció

Kommunikáció

4

4

4

4

4

4

5

5

Olvasás-írás

2

2

3

3

4

4

2

2

Társadalmi
környezet

Számolás-mérés

2

2

2

2

3

3

3

3

Játékra nevelés

2

2

2

2
1

1

2

2

2

2

3

3

1

1

2

2

Társadalmi
ismeretek
Életvitel és
gyakorlat

Önkiszolgálás

Természeti
környezet

Környezetismeret

Művészetek

Ének-zene

2

2

2

2

2

2

2

2

Ábrázolásalakítás

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

5

5

2

2

Életvitel és
gyakorlat

Informatika

Információs
eszközök
használata

Testi nevelés

Mozgásnevelés

2

5

5

5

2

5

5

5

Testnevelés
Szabadon tervezhető órakeret

3

3

3

4

4

4

4

4

Összesen

25

25

25

26

28

28

31

31

Az értelmileg akadályozott tanulóknál a szabadon választott tantárgyakat a
csoportösszevonások, a tanulók képességei alapján a gyógypedagógus választhatja ki.
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a többségi tanterv szerint tanulók számára
évfolyamonként:

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

7
Magyar nyelv és irodalom

3. évf.

7*

4. évf.
6

6*

*

Idegen nyelvek

2

Matematika

4

4

Etika

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

*

4*

4

1*

1*

*

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

3

3

2

2

Rendelkezésre álló órakeret

5

25

27

5

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4*

4

3*

4

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Matematika

4

3

3*

3*

11
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Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek

2

2

2*

2*

Etika

1

1

1

1

Természetismeret

2

2*

Biológia-egészségtan

2

1

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Földrajz

1

2

Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Dráma és tánc/Hon- és népismeret*

1
1

1

1

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

1*

1*

1

*

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

2

3

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

5. A választható tantárgyak, foglalkozások

1. Intézményünk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak
tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott
12
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kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek
által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven
százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben
szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, tantervben
meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.
2. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák
kiválasztásánál szempont volt számunkra a tanulók életkori sajátosságainak és személyiség
fejlődésének a figyelembe vétele. A készségfejlesztésre, az ismeretek mélyítésére, gyakorlására
több idő jusson.
4. A Hon-és népismeret tantárgyat az 5. évfolyamon oktatjuk. A Dráma és Színház tantárgyat 7. osztályban
oktatjuk

5. Intézményünkben a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol nyelvet tanulják.
6. Etika / Hit-és Erkölcstan esetében szülői nyilatkozatok alapján kerülnek megszervezésre a
tanítási órák.
7. A mindennapos testnevelés megvalósítása heti 5 tanórán történik. Telephelyenként biztosított a
heti legalább 2 óra sportköri foglakozáson történő részvételi lehetőség.
6. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
6.1. Tanórai tevékenységek
NKT 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27 §(5) meghatározottak szerint szervezzük a
csoportbontásokat felzárkóztatás, differenciált fejlesztést, tehetséggondozást a 6. mellékletben
meghatározott időkeret felett.

A tanítás-tanulási folyamat alapformája az osztálykeretben történő tanítási óra. A hagyományos
osztálykeretben való tanítási folyamat egyre több alkalommal alakul át differenciált szervezeti
formává. A csoportok kialakítása a mindenkor érvényben levő törvényi szabályozás szerint
történik. Magasabb létszámú és heterogén összetételű osztályokban csoportbontást alkalmazunk a
szükséges alapismeretek elsajátításához is. A tanulók a finanszírozott, heti foglalkoztatási
időkerete terhére -szükség szerint - csoportbontásban tanítjuk a főbb tantárgyakat: matematika,
történelem, társadalom és állampolgári ismeretek, magyar nyelv és irodalom vagy anyanyelv és
kommunikáció, valamint a számolás-mérést.
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Csoportbontással segítjük a pedagógiai munkát az informatikai ismeretek és angol nyelv keretében
keretében a készségek fejlesztése és praktikus ismeretek hatékonyabb elsajátítása érdekében.
A csoportok összetételének kialakítása során képességalapú differenciált bontást alkalmazunk.
6.2. Az Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások
A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a
sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai
célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos nevelési
igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükséges. Az Egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs és rehabilitációs foglalkozások biztosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően
történik, a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának és az Országos
Szakértői Bizottságok szakértői véleményében megfogalmazottak alapján. A heti időkeret a
tanítási hetek között a tanuló érdeksérelme nélkül különösen indokolt esetben átcsoportosítható.
Kiscsoportos fejlesztések a habilitációs órák, melyen 1-3 fővel az alapvető készségek, képességek
fejlesztése, a felmerülő hiányosságok pótlása a cél.
A habilitációs és rehabilitációs tevékenység olyan nyitott tanítási és tanulási folyamatban
valósulhat meg, amely az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként
egészségügyi orvosi konzultációra épülő - eljárások, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását
teszi lehetővé. A tevékenységek tervezésének alapja továbbá a pedagógiai diagnózis, mely elősegíti
a gyermek vagy csoport fejlesztéshez szükséges tartalmak, eszközök, módszerek megtalálását,
valamint az egyéni fejlesztési terv kidolgozását.

6.3. Tanórán kívüli foglalkozások és egyéb programok
A tanulók túlnyomó többsége egész napos nevelésben részesül: napközi, diákotthon,
tanulószoba. A tanórán kívüli foglalkozások és egyéb programok és szolgáltatások (Diáksportkör,
versenyeken és bajnokságokon való részvétel, kirándulások, kulturális események látogatása lsd.
bővebben SZMSZ 9.1. pontja; Házirend 6. pontja) a tanulók képességfejlesztését, szabadidejük
értelmes eltöltését és a szociális juttatások igénybevételét teszik lehetővé. Kiemelt szerepe van ezen
a területen az érzelmi és erkölcsi nevelésnek, valamint a közösségformálásnak.
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Tanulószoba
Célja a tanuló megszerzett ismereteinek komplex jellegű, cselekvésbe ágyazott játékok keretben
megvalósuló rögzítése, gyakorlása. Az alapozás éveiben az intenzív fejlesztés a tanulószobai
foglalkozások keretein belül is megvalósul. A felsőbb évfolyamokon a tanulók önálló tanulásának
megerősítése, szabadidő hasznos eltöltés igényének kialakítása, szocializáció elősegítése történik.
Szakkörök
A szakkörök programjai részben a helyi tantervből kimaradt műveltséganyag – tartalmakat, részben
pedig a fogyatékos gyermek számára és motiváló a siker megélésének lehetőségét biztosító, örömet
adó tevékenységformákat kínálnak a képességfejlesztés, tehetséggondozás, személyiségfejlesztés,
a szociális kapcsolatok erősítése céljából.
Esély
Pedagógiai
Központ Esély Pedagógiai Központ Pánczél Imre
békéscsabai feladatellátási helye:
Tagintézménye:
természetjárók

énekkar

kézműves

boccia

sütés-főzés

lovaglás

sport
(FODISZ felmenő rendszerű szektorlabda (gombfoci)
versenyrendszerének
sportágai+szabadidős sporttevékenység)
énekkar

zumba

akvarisztika

hittan

Sportkör
A FODISZ

felmenő

rendszerű

sporttevékenység-versenyekre,

versenyrendszerének

kupákra,

bajnokságokra

sportágai,
való

valamint

felkészülés-

szabadidős
az

FBS

versenynaptára/sportrendszere szerint. Sportverseny eseménynaptár az éves munkaterv részét
képezi.
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7. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének
kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket,
ruházati és más, a sikeres nevelési-oktatási folyamathoz nélkülözhetetlen felszereléseket.
A tankönyveket és taneszközöket egyrészt a speciális szükségleteknek megfelelően egyénre
szabottan kell megválasztani, másrészt az intézmény helyi tantervi követelményéhez igazítottan.
A kiválasztás szempontjai:
 Feleljenek meg a gyermek/tanuló egyéni szükségleteinek, tanulási stílusának és
szimbólumszintjének.
 A taneszközök minősége, megjelenése legyen alkalmas a tanulók esztétikai érzékének
fejlesztésére.
 A tanulnivalót az eredményes elsajátításhoz szükséges részletességgel tárgyalják.
 Változatos, többféle munkaformát (egyéni, páros, kiscsoportos) alkalmazó feladataik
tegyék lehetővé a képességfejlesztést és a differenciált oktatást.
 A tantárgyi integráció megvalósításával fektessenek hangsúlyt több kompetenciaterület
fejlesztésére is.
 Kezeljék kiemelten a vizuális elemeket. Képeik, ábráik segítsék a nyelvi információk
megértését, gazdagítsák azok tartalmát.
 A taneszközök lehetőleg legyenek egymásra épülő tantárgyi rendszerek,
tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai, amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő
taneszközök állnak rendelkezésre (pl. munkafüzet, tudásszintmérő feladatlapok).
Szükségessé válhat, hogy a pedagógusok saját kezűleg készítsék el a taneszközöket. Az egyes
tantárgyak tanítása során a mindennapi életben használatos eszközöket, tárgyakat kell bevonni.
Fontos szempont, hogy az alkalmazott eszközök biztonságosak legyenek.
A tartós tankönyveket a könyvtár bevételezi, több évig használhatóak.
A tankönyvrendelés során azoknak a tanulóknak (súlyos és halmozottan fogyatékos, középsúlyos
értelmi fogyatékos és autizmus spektrum zavarral élők) , akiknek a fenti elvek betartása mellett
nem lehetséges megfelelő tankönyvrendelés specialitás szükségleteik miatt, számukra fejlesztő
játékok, ill. fejlesztő eszközök kerülhetnek megrendelésre.
A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgy esetében a tanulóknak egyéb eszközökre is
szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és
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gyakorlat. A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten szóban
és a bizonyítvány kiosztásakor írásban tájékoztatjuk a szülőket.
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8. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
ALAPELVEK

Iskolánk nevelő – oktató
munkáját, a tanítási-tanulási
folyamatokat demokratizmus, a
humanizmus, az egyén
tisztelete, a lelkiismereti
szabadság, a személyiség
fejlődése, az alapvető
közösségek
együttműködésének
kibontakoztatása, a népek,
nemzetek, nemzetiségi,
etnikai csoportok
egyenlősége, a szolidaritás és
a tolerancia értékei hatják át.

ALAPELVEK
A tanulási képességek és
alapkészségek kialakítása az
egyéni adottságok figyelembe
vételével.

CÉLOK

FELADATOK

ELJÁRÁSOK

Az
egyéni
lehetőségeknek,
képességeknek megfelelően az
alapvető
Az egész életen át tartó
kulcskompetenciák kialakítása a tanuláshoz szükséges
tanulókban (anyanyelvi,
motívumok (önfejlesztő

A tanulás tervezésében,
szervezésében és

idegen nyelvi, matematikai,
természettudományos,
digitális, a hatékony önálló
tanulás, szociális és
állampolgári kompetencia,
kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia,
esztétikai-művészeti,
tudatosság és
kifejezőképesség)!
Mindegyik területen kiemelt
hangsúlyt kapnak azok a
tartalomfüggetlen
kompetenciák, amelyek nem
köthetők tudományágakhoz,
tantárgyakhoz, műveltségi
területekhez, pl. a tanulás
tanulása, az együttműködés
képessége, a
problémamegoldó képesség, a
kreativitás és motiváció stb.
Minden kompetencia-terület
tartalmazza a szükséges
ismeretek, képességek és
attitűdök tárházát a NAT
szerint.

CÉLOK
A tanulás tanítását és az
önálló ismeretszerzés
képességének kialakítását
minden pedagógus tekintse
kiemelt feladatának!

elképzelések) és tanulási
képességek (stratégiák és
módszerek) fejlesztése.

irányításában
egyar
tevékenységközpontú tanítási gyakor
honosítjuk meg, mely
életszerű helyzetek
teremtésével alkalmat ny
konkrét élmények és
tapasztalatok gyűjtésére.

ELJÁRÁSOK

FELADATOK
A tanulási stratégiák,
módszerek és technikák
megtanítása.
A mérés a képességfejlesztés
alapeleme.
Egyéni haladás: differenciált
nehézségű, testreszabott
egyéni és csoportos
foglalkoztatás.

A mérési, ellenőrzési,
értékelési és
minőségirányítási rends
meghatározott rend szer
funkciójuknak megfelel
elvégezzük a méréseket
Életközeli, valódi
problémákat tartalmazó
feladatokkal, programok
alkalmazkodunk a külön
tanulói képességekhez.
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Idegen nyelv (angol) oktatása
a tanulók képességeihez
igazodva, a tanulók
képességétől függően.
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A képességfejlesztés
és A tehetséges gyermekek
A tanórai és tanórán kív
tehetséggondozás a tanórai és
segítése a saját önfejlesztő
tevékenységekben történ
tanórán kívüli foglalkoztatási
stratégiájának kialakításában
felkészítés, szereplés.
formák keretében kiemelt
és megvalósításában.
szempont legyen.
Az idegen nyelvek tanulása
Minél több tanuló legyen
Az idegen nyelv tanulás
iránti igény felkeltése.
képes egyszerű információkat
idegen nyelvi kompeten
kérni és adni.
kialakítását az adekvát
stratégiák megválasztás
a programok / taneszköz
kiválasztásával segítjük
életkori sajátosságok és
egyéni képességek
figyelembevételével.
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ALAPELVEK
Alkotó pedagógiai klímát
teremtünk az eredményes
munka érdekében.

Támogatást adunk a
szociokulturális hátrányok
leküzdéséhez.

Lépést tartunk az informatikai
fejlődésével.
A kompetencia alapú oktatás
fokozatos kiépítésével
alkalmazzuk az SDT –
programokat.

CÉLOK

ELJÁRÁSOK

FELADATOK

Jellemezze munkánkat
egyfelől a következetesség és
igényesség, másrészt a
tanulók jogainak, emberi
méltóságának tiszteletben
tartása, a velük szemben
megnyilvánuló pedagógiai
tapintat, bizalom, megértés,
türelem, igazságosság,
segítőkészség!
Akadályozzuk meg azt, hogy
a szociokulturális hátrányok
tanulási esélyegyenlőtlenséget
eredményezzenek!

Demokratikus alapokon álló,
tanár – diák viszonyt
alakítunk ki. A tanítási órák
légköre, hangulata oldott, a
tanulók sikerorientált
beállítódással dolgoznak.

Növeljük a tanulók aktív
részvételét igénylő
ismeretszerzési módok
arányát (megfigyelés, kí
új információs és
kommunikációs techniká
alkalmazó anyaggyűjtés
szerepjáték, drámapedag
stb.).

A rászoruló gyermekeket
hatékony felzárkóztató
munkával, napközi és
iskolaotthonos ellátással
segítjük.

Minden pedagógus tanulja
meg és alkalmazza a modern
infokommunikációs
technikákat, a
számítástechnikai informatikai eszközöket a
saját tantárgya oktatása során!

Tanórai keretben és azon
kívül megtanítjuk
gyermekeinknek a
számítástechnika alapjait.

Differenciált foglalkozta
az egyéni haladási ütemh
igazított fejlesztő terhelé
Azokat a kooperatív tanu
tanítási technikák és
módszereket alkalmazzu
amelyek a tanulóink
képességeihez igazodnak
A fejlesztő programok
alkalmazásával lehetővé
tesszük minden tanulóna
egyéni tanulási utak
érvényesítését.
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ALAPELVEK
A közösségek biztosítanak
terepet a növendékek
önállóságának,
öntevékenységének.

CÉLOK
A tanulási tevékenységek
közben és a tanulói
közösségben való élet során
fejlessze a tanulók
önismeretét, együttműködési
készségét, akaratát,
segítőkészségét,
szolidaritásérzését,
empátiáját!

A szociális, életviteli és
Felszínre hozni a tanulók
környezeti kompetencia
értékeit, erősségeit.
fejlesztése a nevelési
célrendszer központi eleme; a
konstruktív életvezetésre
történő felkészítés feltétele.

FELADATOK
Az elemi és politikai
szocializáció folyamatainak
tudatos irányítása, elősegítése.

„Egészséges” énkép
kialakítása pozitív
megerősítéssel.

ELJÁRÁSOK

A kortárs kapcsolatok
megerősítésével, elemi
állampolgári és a mindennapi
életvitellel összefüggő
praktikus ismeretek
nyújtásával.
A diákönkormányzat érdemi
működtetése.
A különböző kommunikációs
technikák és
konfliktuskezelési stratégiák
elsajátítása.
Mentálhigiénés programok
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ALAPELVEK
A szociális, életviteli és
környezeti kompetenciák
fejlesztése minden tantárgy és
műveltség-terület kitüntetett
kötelessége.

CÉLOK
Tudatosan tervezze és
valósítsa meg minden
pedagógus tanórai és tanórán
kívüli foglalkozásokon a
szociális, életviteli és
környezeti /SZÉK/
kompetenciák fejlesztését!

ELJÁRÁSOK

FELADATOK
A tartalmakat beépíteni a
különböző tantárgyak, illetve
műveltségterületek
tananyagába, a tanári
tanmenetekbe, a tanórák
anyagába.
Kiemelt feladatunk: a
személyiség és az emberi
jogok tiszteletére nevelés, a
történelmi és állampolgári
tudat erősítése, a szociális
érzékenység, az életkornak
megfelelő társadalmi
problémák iránti nyitottság, a
környezetért érzett felelősség,
más kultúrák megismerése és
elfogadása, a humánus,
értékeket védő magatartás,
valamint a demokratikus
intézményrendszer
használatához, az egyenlő
bánásmóddal és
esélyegyenlőséggel
kapcsolatos ismeretek és
képességek fejlesztése.

Összehangoljuk a tantár
műveltség-területi, az
osztályfőnöki és
modulprogramok temati
kooperatív tanulási tech
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ALAPELVEK

CÉLOK

ELJÁRÁSOK

FELADATOK

Pozitív életfilozófiát
közvetítünk, megalapozzuk a
konstruktív életvezetés és
egészséges életmód készségét.

A kommunikációs - és
viselkedéskultúra
elsajátíttatásával alakítsuk ki
tanítványainkban a tárgyi és
személyes világukban való
eligazodás képességét!
Tudják helyesen megítélni az
emberi kapcsolatok
jelentőségét és minőségét!

Tudatosítjuk a gyermekben a
szűkebb és a tágabb
környezetből megismerhető
erkölcsi értékeket, erősítjük a
pozitív szokásokat és a
humánus magatartásmintákat.
Választási /döntési
helyzetekben felelősen,
megfontoltan cselekedni.

Reális önismeret és
életszemlélet-formálással, az
igények és a lehetőségek
figyelembe vételével segítjük
a továbbtanulási /
pályaválasztási döntések
kialakítását.

Pozitív énkép és reális
önfejlesztő stratégiák
kialakítása minden tanulóban.
A pozitívumokra való építés
elve alapján az életpályaépítési kompetencia
fejlesztése.

A testi, szellemi és lelki
fejlődés harmóniájának
integrációja a személyiségben.

A munkavállaláshoz
szükséges kompetenciák:
(rugalmasság, kreativitás,
önállóság, döntéshozatal,
cselekvőképesség,
kitartás,magabiztosság,
kritikus szemlélet,
felelősségtudat) fejlesztése.

A pedagógusok sajátítsák el
és adekvát módon
alkalmazzák a tanulómegismerési eljárásokat és
módszereket!
Alakítsuk ki tanítványainkban
az önmegismerés és
önkontroll; az önmagukért
vállalt felelősség, az
önállóság; az önfejlesztés
igényét és képességét!
Az egyéni munkakultúra
kialakítása, a kötelességekhez
való pozitív viszonyulás
(attitűd) kiépítése.

A környezettudatos
magatartást, a pozitív
életvezetési és kulturált
kapcsolati formák elsajá
lehetővé tevő játékoktól
drámapedagógiai eszköz
át a valós élet problémá
kezeléséhez mintákat ad
szituációk megélésével
segítjük a SZÉK
kompetenciák fejlődésé
A tanuló-megismerési
technikák és eljárások
elsajátítása és szükség s
alkalmazása az iskola be
mérési, ellenőrzési,
minőségbiztosítási
programjának megfelelő

Emberléptékű következ
követelés.
Fejlesztő hatású
visszacsatolás, mérésértékelés.
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ALAPELV
EK

CÉLO
K

Sokoldalú
A NAT valamennyi kompetenciákkal
műveltségi területe bíró ifjúság nevelése,
szolgálja a
akik a
felnőtt
életben
kulcskompetenciák megtalálják
helyüket
és
fejlesztését:
boldogulásukat.
- a magyar nyelv és
irodalom;
- az élő idegen nyelv;
- a matematika;
- az ember
társadalom;
ember
természetben;
földünk
környezetünk;
- a művészetek;

FELADAT
OK

ELJÁRÁS
OK

ESZKÖZ
ÖK

A
sokoldalú
módszertani
Egyéni és csoportos
kulturáltság
és
feladataink:
változatos
aktivitásra serkentő
eljárások
gazdag
- énkép, önismeret, tárházából
munkaformák.
minden
fejlesztő
- hon-és népismeret, hatású
európai adekvát
eljárás
azonosságtudat
alkalmazható.
- egyetemes kultúra,
aktív
állampolgárságra,
demokráciára
nevelés,
Kiemelt fejlesztési

és

a

- gazdasági nevelés,
környezettudatosságr
a

–
nevelés,
- a tanulás tanítása,
- testi és lelki
egészség,

- az informatika;
- az életviteli és
gyakorlati
- felkészülés a felnőtt
ismeretek;
szerepekre.
- a testnevelés és
sport.
az Szakmai
és
A minőségi oktatás Biztosítsuk
alkalmazható
módszertani
előtérbe
tudást minden tanuló megújulás a már jól
helyezése az órákon. számára!
bevált
hagyományos
módszerek
mellett.

A
tanuláshoz
A kompetencia alapú szükséges
készségek,
anyanyelvi nevelés képességek
szempontjából
kiemelten
fejlesztése.
fontos a produktív
nyelvi
tevékenységek
fejlesztése,

Minden
tantárgy
feladata a
gondolatok, érzések
és tények
szóbeli és írásbeli
formában
történő kifejezésének
és
értelmezésének,
valamint a

A hatékony tanulási Differenciálás,
technikák
kooperatív
megismertetése
a
nevelőkkel.
technikák, projektek,
gyakorlati
életből
vett
problémák
megoldása, viták
indítványozása.
Módszertani
kultúránk
fejlesztése,
tantárgyak,
programok
lehetőségek

Kommunikációs
technikák.
s
a Drámapedagógia
módszerei.
adta Módszertani
segédletek.

alkalmazása.
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megfelelő
nyelvi
érintkezés
képességének
fejlesztése.

a

CÉLO
K

ALAPELV
EK
A szövegértés a
beszédértés
és
az
olvasás
kompetenciáját
foglalja magában.

A
kompetencia
központú
matematikatanítás
alapja a
matematikaspecifikus
készségek,
képességek,
motívumok
és
attitűdök
fejlesztése.
A
projektmunka
minél
szélesebb
körű
bevezetése és
alkalmazása

FELADAT
OK

A cél, hogy a tanuló
fő
vonalaiban
képes
legyen
megérteni
a
köznyelvi
beszédet,
a
legfontosabb
információkat
ki
tudja szűrni,
tudjon
követni
instrukciókat, s
megértse
a
közlésekben
kifejezett érzelmeket.

A
legfontosabb
feladat, hogy
a
hétköznapi
témákról szóló
szövegeket megértse
a tanuló.
Hosszabb szövegeket
hallva,
olvasva a kívánt
információt

A
mindennapi
pedagógiai
munkánk
fejlesztő
jellegű

Az egyéni fejlesztési
szint
felmérése, személyre
szabott
tanulási módszerek
keresése

legyen!

ELJÁRÁS
OK

ESZKÖZ
ÖK

Mindenféle
Autentikus olvasott
szövegtípus
és
hallgatása és olvasása
a
hallható anyagok.
megfelelő
nyelvi
szinthez
igazodva.
- hírműsor

megtalálja, megértse. - filmrészlet
- interjú
- történetek, mesék,
- versek
Mérőlapok,
Az életszerű, a
feladatlapok,
hétköznapokból vett differenciált
feladatok
feladatok a
gyorsan,
az
alkalmazása.
átlagosan, a lassan
Egyénre
szabott haladó
tanulók
fejlesztési
számára.
módok kidolgozása,
differenciálás.

A
projektmunka
során a
tanulók
átélhető,
valós
élményeket
szereznek,
tevékenységüket
önmaguk
irányítják,a
csoportban való
együttműködés a
kommunikatív

Az általános tanulási
képességek
tervezés,
információszerzés,
kooperatív
tanulás - integrálása
és

Szabad interakció:

fejlesztése.

- értékelés
- megvitatás

- feladatfelmérés
- tervezés

Különböző anyag és
eszközhasználat,
minél
szélesebb
választékban.

- követés
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9. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai
állapotának mérése
A mindennapos testnevelés nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 190. tv. 27§ 11. bekezdése
alapján szervezi meg a helyi lehetőségekhez/feltételrendszerhez igazodva.
Cél, hogy minden iskolás hetente legalább öt alkalommal sportoljon, felfedezze a mozgás örömét,
s egészséges felnőtté váljon. A testnevelés, sport segítségével formálódjanak/kialakuljanak a
tanulókban a mindennapi életvezetéshez szükséges tulajdonságok, készségek: akaraterő,
szorgalom, kitartás, becsületesség, szabálytartás, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka, az
idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb.
A tanulók nagyfokú mozgásigényének kielégítését a szakkörök melletti sportfoglalkozások
biztosítják. Az iskolában diáksportkör működik, mely a sportrendezvények szervezését,
lebonyolítását végzi. A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi
programja tartalmazza.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola az
oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési
időszakban, tanévenként megszervezi – a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók
kivételével – a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az
évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik. Az érintett tanulók fizikai állapotának és
edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai végzik.
A Magyar Diáksport Szövetség közreműködésével kidolgozott Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi
Teszt rendszer (a továbbiakban: NETFIT® rendszer) protokollja szerint kell elvégezni a fittségi
felméréseket.
A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó iskolai adminisztrációs feladatok :
A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó iskolai adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, a mérési
eredmények rögzítéséhez az intézményeknek továbbra is az alábbi programokat kell használniuk:
1. Mérési azonosító generátor
2. Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszere
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10. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése
10.1. Szóbeli feleltetés, számonkérés
A szóbeli feleltetés alkalmazásánál figyelembe kell venni az értelmi sérülés súlyosságát, a
kommunikációs képességek szintjét, a beszéd alaki és tartalmi jellemzőit, a tanulók életkorát és
személyiségének jellemzőit. A tanulók tudásáról visszajelzést kapunk a szóbeli feleltetéssel
(egyéni, csoportos, frontális) is, melynek a tanítási órákon prioritást kell kapni. A szóbeli feleltetés
személyiségfejlesztő hatása mellett elősegíti az értelmileg sérült tanulók kommunikációs
képességének fejlesztését is.
A szóbeli feleltetés gyakoriságát és időtartamát meghatározza:
●
●
●
●
●
●

az értelmi sérülés súlyossága
a tanulók életkori sajátossága
kommunikációs képessége
rendelkezésre álló időkeret
tantárgy specifikuma
a szóbeli feleltetés célja

A szóbeli felelet alkalmazásának célja a tanulók személyiségének és a kulcskompetenciák
fejlesztése.
Személyiségformálás:
●
●
●
●

az önértékelés fejlesztése
a személyiség jobb megismerése
azonnali visszacsatolás lehetősége
motiválás

Képességfejlesztés, kulcskompetenciák erősítése:
●
●
●
●
●

kommunikáció (metakommunikáció) fejlesztése
kapcsolatteremtő képesség fejlesztése
gondolkodási képességek (rendszerezés, lényeglátás) fejlesztése
előadói készség alakítása
a tanulók szókincsének, kifejezőkészségének javítása

10.2. Az írásbeli feleltetés, számonkérés

Az írásbeli beszámoltatást a sajátos nevelési igényű tanulók pszichikus sajátosságait figyelembe
véve kell megszervezni és nem szabad a tanulók teljesítményének értékelési, számonkérési
lehetőségeinél domináns tényezőnek tekinteni.

27

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020

Az írásbeli beszámoltatás alkalmazható formáit a feladatadás típusát és módját a csoportban lévő
tanulók értelmi sérüléseinek súlyossága, a tanulók életkora, valamint az írásbeli beszámoltatás
célja határozza meg. (Diagnosztikus, formatív vagy szummatív típusú értékelés a célunk) Ennek
figyelembe vételével a tantárgyat tanító pedagógus dönt a beszámoltatás formájáról, a feladatadás
típusáról és módjáról.
Az írásbeli beszámoltatás formái:
● röpdolgozat
● feladatlap
● tantárgyi tesztek, témazáró, félévi mérés, tanév végi mérés, (írásbeli
kifejezőkészség mérése, fogalmazás)
Mentesülnek az írásbeli beszámoltatás alól:
●
A súlyos-, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, akik az olvasás-írás elemeit nem
tudják elsajátítani.
●
Akiknél a grafomotoros képességbeli elmaradás olyan mértékű, hogy számítógépes
beszámoltatásra sincs lehetőség.
Az írásbeli beszámoltatás alóli mentesítést javasolhatja:
●
●
●

tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság
szakorvos (ideggyógyász, gyermekpszichiáter, ortopéd szakorvos)
tantárgyat tanító gyógypedagógus(ok)

Az írásbeli beszámoltatás korlátai:
Ha az adott tanulócsoportban sok a hiányzó tanuló (50 % vagy annál több) nem íratunk írásbeli
dolgozatot.
Az írásbeli beszámoltatás tartalma legyen koherens az adott tantárgyra előírt tantervi
követelményekkel.
Diszgráfiás tanulók esetében az írásbeli beszámoltatás, számonkérés értékelése esetén mérvadó a
szakértői vélemény tartalma.
Írásos mozgás-koordinációs zavar esetén lehetőséget biztosítunk a számítógépes beszámoltatásra.
Egy nap maximum kettő témazáró, tudásszintmérő feladatlapot (teljes tanítási órát igénybevevő) vagy két aktuális ismeret-elsajátítást mérő rövid (maximum 15 percet igénybe vevő) írásbeli
dolgozatot, feleletet írathatunk.
Előre (legalább két nappal előbb) tájékoztatjuk a tanulókat a témazáró dolgozat írásáról.
Az írásbeli beszámoltatás alkalmazott eszközeit (feladatlapokat) legkésőbb 10 tanítási napon belül
ki kell javítani, és tájékoztatni kell a tanulókat és a szülőket az eredményről.
Az írásbeli beszámoltatás értékelési módjai
● szimbólummal
● pontozással
28
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● százalékos arányok meghatározásával
● osztályzattal
● szöveges minősítéssel, értékeléssel
9. Magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei és
formái
A magatartás és szorgalom értékelésekor csak szöveges minősítést használunk. (tájékoztató
füzet, félévi értékelés, év végi bizonyítvány)
●
A tanulók magatartásának értékelésénél az 1-8. évfolyamon a példás, jó, változó,
rossz, a szorgalomnál a példás. jó, változó, hanyag szöveges minősítést használjuk.
●
A 2-8. évfolyamon a tanuló magatartását, szorgalmát az osztályfőnök minden hónap
végén szöveges minősítéssel értékeli.
●
A magatartás és a szorgalom félévi és év végi minősítését az osztályfőnök a havi
értékelések, és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban
tanító nevelők többségi véleménye dönt.
●
A félévi és az év végi minősítést az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
●
A tanuló évközi tanulmányi eredményét, magatartását és szorgalmát az osztályfőnök
havonta értékeli és a tájékoztató füzetbe minősítésként bejegyzi.
Alapelvek:
●
●
●
●

Segítse az iskola nevelési és oktatási céljainak elérését.
Segítse a tanulók önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre.
Mindig személyre szabott legyen.
Az értékelés általában az iskolai tevékenységre vonatkozzon.

Az értékelés módja
Az osztályfőnök összegzi az osztály és a kollégák javaslatait. Lényeges különbségek esetén –
különösen problémás esetekben – megvitatják azokat. Ha nem sikerül közös minősítést kialakítani,
az osztályfőnök az osztályozó konferencia segítségét kérheti. Végleges döntést az osztályfőnök
hoz.
Intézményünkben a szöveges értékelés tartalmazza a magatartás és szorgalom minősítését olyan
szempontból, hogy értékeli a tanuló másokhoz, a tanuláshoz és az eszközhöz való viszonyát.
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10.3. Magatartás minősítése – tanulásban akadályozott tanulók esetében

magatartás

példás (5)

jó (4)

aktív
kezdeményezőkészségbe
aktívan részt vesz
munkában való n
élen jár
részvétel

változó (3)
közömbös,
vonakodva vesz
részt

rossz (2)

érdektelen

pozitív, könnyen
beilleszkedik, és
mások
beilleszkedését is
segíti, gondos,
segítőkész, toleráns,
nagyfokú
közösséghez,
társakhoz való felelősségérzet
jellemzi
viszony
felnőttekhez való tisztelettudó,
illemtudó, udvarias,
viszonya
figyelmes, tapintatos
beszédkultúra

kulturált, értelmes,
kifogástalan

hiányzás, késés

igazolatlanul nem
hiányzik

megfelelő,
segítőkész,
nyitott, udvarias
udvarias, néha
kívánni valót hagy
maga után
kevés javítani
valót hagy maga
után
igazolatlan
mulasztása
minimális, tőle
kívülálló okokból
adódik

ingadozó,
hullámzó,
közömbös,
kiszámíthatatlan
gyakran
tiszteletlen,
nyegle,
udvariatlan
udvariatlan,

gyakran hiányzik
igazolatlanul,
késik a tanítási
órákról

negatív, a
közösséget
bomlasztja, társait
zavarja, gátló,
rossz irányba
befolyásoló,
visszahúzódó

tiszteletlen, durva,
goromba,
agresszív
durva, goromba.,
tiszteletlen
rendszeresen,
szándékosan
hiányzik
igazolatlanul,
órákra késve
érkezik
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környezet
rendben tartása

rendben tartja és
másokat is erre
ösztönöz

saját környezetét
rendben tartja

konfliktuskezelés
önismeret, belső
harmónia,
önnevelés

kiemelkedő
fogyatékosságával
tisztában van,
önmaga
megismerésére
törekszik,
ismeri saját hibáit,
hiányosságait és
megpróbálja azt
kijavítani.
Kitűzött céljait
megpróbálja
megvalósítani
betartja és annak
betartására ösztönöz

jó
önmaga
megismerésére
törekszik, kitűzött
céljait maradék
nélkül nem tudja
megvalósítani

házirend betartása

betartja

gyakran
figyelmeztetni
kell környezete
rendben tartására
változó
önmaga
megismerésére
törekszik, céljai
közül keveset tud
megvalósítani,
ritkán igyekezet is
tapasztalható hibái
javítására

rendetlen

részben tartja be

súlyosan, többször
is megsérti

kialakulatlan
önismerete
irreális,
kritikátlan,
nincsenek céljai,
viselkedése nem
tükröz belső
harmóniát

10.4. Szorgalom minősítése – tanulásban akadályozott tanulók esetében
szorgalom

példás (5)

jó (4)

tanulmányi
munka

igényes, pontos,
kifogástalan

rendszeres
megbízható

érdeklődés,
figyelem

sokirányú, kitartó,
figyelmes, aktív

feladattudat,
munkavégzés

kitartó, pontos,
önálló, megbízható,
jó idő és
munkabeosztás

feladatvállalás

kötelességtudó,
szívesen, örömmel
vállalja a feladatokat

érdeklődő,
általában
figyelmes
rendszeres,
időnként
ösztönzésre szorul,
megfelelő idő és
munkabeosztás
kötelességtudó,
esetenként vállal
feladatot

önállóság

önálló

felszerelés

hiánytalan

kevés segítséget
igényel
ritkán hiányos

változó (3)
rendszertelen,
pontatlan,
ingadozó,
közönyös
ingadozó, de
aktivizálható
rendszertelen,
bizonytalan,
pontatlan, nem
megfelelő idő és
munkabeosztás
megbízhatatlan,
ritkán vállal
feladatokat
ösztönzésre szorul,
önállótlan
többnyire hiányos

hanyag (2)
hanyag,
megbízhatatlan,
igénytelen
figyelmetlen,
szétszórt,
érdektelen
megbízhatatlan,
lusta, pontatlan,
rossz idő és
munkabeosztás
feladatait nem
végzi el, a
feladathelyzetből
gyakran kilép
önállótlan,
közönyös
legtöbbször
hiányos
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9.3. A magatartás értékelésének és minősítésének elvei – értelmileg akadályozott tanulók
esetében
● Az iskolai normák elfogadása, betartása.
● A közösséghez és annak tagjaihoz való viszony.
● Környezet rendben tartása.
Példás

a megadott, tanult viselkedési szabályokat betartja

Jó
Változó

a viselkedési szabályokat felnőtt segítségével képes betartani
alkalmanként segítséggel sem tartja be a tanult viselkedési
szabályokat, ilyenkor inadaptív viselkedést mutat (pl.
hipermotilitás, passzivitás, sztereotip viselkedés, esetleg
agresszió, autoagresszió).
gyakran autoagresszív, agresszív, vagy egyéb súlyos
viselkedésproblémát mutat (pl. szökés). Önmagát, környezetét
súlyosan veszélyezteti

Rossz

9.4. A szorgalom értékelésének és minősítésének elvei – értelmileg akadályozott tanulók
esetében
● Tanulmányi munka.
● Érdeklődés, figyelem.
● Feladattudat, munkavégzés.
● Feladatvállalás.
● Önállóság.
Példás
Jó
Változó
Hanyag

bizonyos tanult aktivitásokat önként, külső motiváció nélkül is
elvégez, teljesítménye egyenletes
biztos motivációs bázissal rendelkezik, teljesítménye
egyenletes.
csak bizonyos körülmények között aktivizálható
nem aktív, nem motivált, csak teljes irányítással képes
elvégezni aktivitásait
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10.5. Magatartás értékelése autizmus spektrum zavarral élő tanulók esetében
Példás
Jó
Változó

Rossz

a megadott, tanult viselkedési szabályokat betartja
a megadott viselkedési szabályokat felnőtt segítségével képes
betartani
alkalmanként segítséggel sem tartja be a tanult viselkedési
szabályokat, ilyenkor inadaptív viselkedést mutat (pl.
hipermotilitás, passzivitás, sztereotip viselkedés, esetleg
agresszió, autoagresszió
gyakran autoagresszív, agresszív, vagy egyéb
súlyos viselkedésproblémát mutat (pl. szökés).
Önmagát, környezetét súlyosan veszélyezteti

10.6. Szorgalom értékelése autizmus spektrum zavarral élő tanulók esetében
Példás
Jó
Változó
Hanyag

bizonyos tanult aktivitásokat önként, külső moiváció nélkül is
elvégez, teljesítménye egyenletes
biztos motivációs bázissal rendelkezik, teljesítménye
egyenletes
csak bizonyos körülmények között aktivizálható
nem aktív, nem motivált, csak teljes irányítással képes
elvégezni aktivitásait

11. Jutalmazás, büntetés
Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük. Ennek
formája bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is kiemelhetünk.
A tanulók jutalmazásánál az elért tanulmányi eredményekre, a közösség érdekében kifejtett
tevékenységre, magatartásra, szorgalomra, az iskola hírnevét öregbítő eredményekre kell
figyelemmel lenni. ( A jutalmazás és büntetésre vonatkozó elvek az intézményi Házirend 1.3. és
2.1. pontjaiban megtalálhatóak).
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11.1. Jutalmazás
Egyéni jutalmazási formák:
SZAKTANÁRI DICSÉRET:

● Iskolai versenyen való indulásért, szereplésért, önmagához mért folyamatos jó
teljesítményért.
OSZTÁLYFŐNÖKI DICSÉRET:

● Iskolai vagy helyi versenyen való sikeres szereplésért. Kiemelkedő közösségi munkáért.
Olyan egyszeri teljesítményt nyújt, mellyel saját és az osztályközösség jó hírnevét öregbíti.
IGAZGATÓI DICSÉRET:

● Minden az iskolánkért végezett a diákság egésze elé példaként állítható tevékenységért.
● Megyei, területi, országos versenyeken való sikeres szereplésért.
● Az év során végzett kiemelkedő közösségi munkáért.
● Kiemelkedő tanulmányi eredményért, példamutató magatartásáért.
● Igazgatói dicsérő oklevél adható annak a tanulónak, aki az év végi osztályzatai alapján jeles,
vagy kitűnő eredményt ért el.
● Igazgatói dicsérettel kell kitüntetni azt a tanulót, aki kiemelkedő közösségi munkát végzett,
illetve az iskola által szervezett megmozdulásokon kiemelkedő eredményt ért el.
NEVELŐTESTÜLETI DICSÉRET

● Több (min. 2 év) tanéven keresztül elért kitűnő tanulmányi eredményéért,
● országos tanulmányi, sport, kulturális, művészeti versenyen első - harmadik helyezést ér el,
● továbbá helyben szokásos módon emlékplakettel kiegészített nevelőtestületi dicséret
adható tanévenként 1 fő 7. ill. 8. osztályt végzett tanulóknak kiemelkedő közösségi
munkájáért és tanulmányi eredményéért.
Egyéb dicséretek: szóbeli, szociális, tárgyi, tevékenységgel történő jutalmazás.
11.2. Büntetés
SZAKTANÁRI FIGYELMEZTETŐ

● felszereléshiány
● órai munka zavarása
OSZTÁLYFŐNÖKI SZÓBELI FIGYELMEZTETŐ

●
●
●
●

rendszeresen nincs felszerelése
beszélgetéssel, viselkedésével zavarja az órákat
társaival szemben indulatosan viselkedik
késik a tanítási órákról
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OSZTÁLYFŐNÖKI ÍRÁSBELI FIGYELMEZTETŐ

●
●
●
●
●
●

tiszteletlen tanáraival
továbbra is zavarja a tanítási órákat
társaival indulatos, agresszív
kisebb kárt okoz az iskola, vagy társai értékeiben (2000.- Ft-ot nem meghaladó érték)
mások értékeit eltulajdonítja
egyszeri kirívó magatartásával megsérti a házirendet

OSZTÁLYFŐNÖKI INTŐ

●
●
●
●
●
●
●
●

az előzőekhez képest viselkedése nem változik
súlyosan megsérti a házirendet
szándékosan kárt okoz környezetének
durva, agresszív társaival
tanáraival rendszeresen tiszteletlen
veszélyezteti társai testi épségét
kárt okoz az iskola, vagy társai értékeiben
mások értékeit eltulajdonítja

OSZTÁLYFŐNÖKI MEGROVÁS

● a házirend súlyos megsértésével társának, vagy osztályközösségének kárt okoz
● írásbeli figyelmeztetést, illetve intőt kapott legalább egyszeri alkalommal, de az ott felsorolt
problémák továbbra is fennállnak/ismétlődnek
IGAZGATÓI FIGYELMEZTETŐ

●
●
●
●
●
●

szándékos, nagy értékű károkozás
újbóli iskolán belüli dohányzás
társai testi épségének súlyos veszélyeztetése
tiszteletlen trágár beszéd tanáraival szemben
dohányzás, egyéb tiltott élvezeti szer fogyasztása
három osztályfőnöki elmarasztalása összegyűlt (figyelmeztetés, intés, megrovás)

IGAZGATÓI INTŐ

● az előző viselkedések/vétségek bármelyikének ismétlődése
● vétséget követ el, mellyel súlyosan megsérti az erkölcsi és etikai normákat
● szándékosan kárt okoz az egyéni ill. társadalmi tulajdonban
IGAZGATÓI MEGROVÁS

● súlyosan vét az erkölcsi és etikai normák ellen
● romboló/veszélyeztető hatással van az egyénre és a közösségre
● rontja az iskola jó hírnevét, vagy szándékosan jelentős kárt okoz az egyéni vagy társadalmi
tulajdonban
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A rendkívül súlyos esetekben sor kerülhet a tanuló ellen fegyelmi eljárásra. Ennek részletes
szabályozása az intézmény Házirendjében (2.2. pont) található.
11. Otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli
feladatok meghatározásának elvei és korlátai
Házi feladat hétvégi pihenő napokra, szorgalmi időben biztosított szabadnapokra, tanítási napokra
hét közben az iskola minden tanulójának adható. A házi feladatok legfontosabb funkciója a
tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint
a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
A házi feladatot a kollégista, tanulószobai ellátást igénybe vevőknek, az intézményben kell
elvégezni.
A házi feladat adásánál a pedagógus vegye figyelembe az értelmileg sérült gyermekek tanulási
sajátosságait, tanulási körülményeit, az iskola feltételrendszerét, valamint az egyenletes terhelés
elvét.
Házi feladatok típusai a következők lehetnek:
●
írásbeli feladat (tanultak alkalmazása, begyakorlása)
●
tananyagrögzítés ismétléssel (szóbeli házi feladat)
●
memoriter (verstanulás, fogalmak, definíciók)
●
gyűjtőmunka
A feladatok meghatározásának elvei:
Úgy kell meghatározni, hogy az otthoni tanulási idő alatt vagy az iskolai délutáni tanulmányi
foglalkozás időtartama alatt teljesíthető legyen (1.-4 évfolyamon: 1 óra, 5.-8. évfolyamokon
maximum 2 óra)
Úgy kell meghatározni a szóbeli és írásbeli feladatok mennyiségét (itt is érvényesüljön a
differenciálás), hogy azt a leggyengébb teljesítményű tanuló is be tudja fejezni a tanulmányi idő
alatt.
A házi feladat céljai:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

elkészítésükkel a tanulók elmélyítsék az órán tanultakat
a pontosság, a kötelességtudat a rendszeres, önálló munkavégzés fejlesztése
megtanulják önállóan alkalmazni ismereteiket
az önálló ismeretszerzés stratégiájának kialakítása, az élethosszig tartó tanulás
eszközeinek megismerése
felzárkóztatás
a tantárgyakhoz kapcsolódó alapkészségek fejlesztése
az egyes tantárgyi anyagok elsajátításának könnyítése, gyakorlása
segítség a tanórai munkához
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12. A tanulók teljesítményének értékelése
Az értékelés alapfunkciója a tevékenységekben nyújtott teljesítmények és a tevékenységhez
való viszonyulás megítélése, minősítése, a tájékozódás és a tájékoztatás. Az értékelés fontos
szerepének tartjuk a meglévő készségek és képességek folyamatos diagnosztikus mérését, ennek
alapján a tanulók jellemzőihez igazodó legmegfelelőbb fejlesztési eljárások kiválasztását. Ezért
intézményünk az értékelést és annak eszközrendszerét az iskola értékrendszerével és a teljes
tanítási-tanulási folyamattal összhangban alakítja.
Lényegi vonása az értékelési rendszernek, hogy nem korlátozódik csupán a tudás mérésére,
hanem kiterjed az egységes személyiségfejlődésre, figyelembe veszi a tanulóknak valamennyi
iskolai tevékenységrendszerben való teljesítését, működését. A tanulók iskolai értékelése során
a tanulók egyéni tudását, teljesítményét, attitűdjét, magatartását figyeljük meg és viszonyítjuk
közösségre megállapított követelményekhez. Összességében az önmagukhoz mért fejlődésük
alapján teszünk megállapításokat.
A követelmények és az ellenőrzés, értékelés kapcsolatában két feltételt kell teljesítenünk: az
érvényességet és a megbízhatóságot. Az elvek alapján kell kialakítanunk az ellenőrzés rendjét.

12.1. Értékelésnél alkalmazott alapelvek, intézményi sajátosságok
●
Az ellenőrzés, értékelés célja a nevelési (fejlesztési) alaphelyzet és a célállapot közötti
pozitív irányú különbözőség folyamatos felülvizsgálata, rögzítése.
●
A folyamatban elért tanulói eredmények részben mérhető teljesítmények, részben a tanulók
viselkedésében, cselekedeteiben tapasztalható, mennyiségileg nem kifejezhető minőségi
változások.
●
Az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam első félévében az értékelés: osztályozás nélküli,
szöveges értékelés. A 2. évfolyam második félévétől az értékelés osztályozással történik.
●
A naplókban az osztályozás három színnel történik. Piros szín jelzi a témazárók
eredményét, kék színnel a feleletek, írásbeli számon kérő dolgozatok jegyét jelöljük, zölddel a
gyűjtőmunkát, szorgalmi feladatot értékeljük.
●
Alapelvünk a tanulók reális értékelésével a gyermekek motiválása, a tanulás iránti igényük
felkeltése.
●
Az értékelés függ a tantárgyak sajátosságaitól, a tanulók teljesítményeitől, képességeitől,
az életkori szakaszuktól. A folyamatosság biztosítása érdekében havonta legalább egy érdemjegyet
kell kapniuk.
●
Fejlesztő, ösztönző legyen, segítse a pozitív személyiségjegyek fejlődését.
●
Fejlődésorientált legyen, melynél a pozitív megerősítés dominál, de tárja fel a
hiányosságokat, tanulási nehézségeket (erős pontok, gyengeségek, hogyan lehetséges a javítás), a
reális önértékelés kialakítása érdekében.
●
A diagnosztikus, a formatív, a segítő célú folyamatos értékelési módok kapjanak
prioritást a tanítás-tanulás folyamatában.
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●
A differenciált, egyéni vonatkozású, normaorientált értékelést alkalmazzuk, mert ez az
értékelési forma a sérült személyiség optimális fejlesztését hatékonyabban szolgálja. A
tanulásukban akadályozott tanulóknál a kritériumorientált értékelés kapjon nagyobb szerepet.
●
Magatartás-problémák, devianciák ne befolyásolják a tantárgyi értékelést.
●
A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli,
osztályozza - teljes jogkörrel és felelősséggel.
Az értékelés intézményi sajátosságai
● Az évközi teljesítményt, eredményeket folyamatosan értékeljük, élünk az érdemjegy
adásának lehetőségével, Az első évfolyamon, valamint a második évfolyamon félévéig a
tájékoztató füzetben szimbólumokkal értékelünk.
● Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor szöveges
minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve
felzárkóztatásra szorul.
● Az évközi és félévi, év végi minősítés során minden tantárgy tekintetében figyelembe vesszük
a tanuló egyéni fejlődését. Abban az esetben, ha ez a fejlődés önmagához mérten pozitív
irányú, a minősítés során pozitív irányban fogjuk beszámítani.
● Ha az egyéni fejlődésében saját hibájából negatív irányú fejlődés mutatkozik és ezeket a
hibákat tanítói segítséggel sem képes javítani, a minősítés során, a tanító is negatív irányban
számítja be.
12.2. Az értékelés mérőrendszere
12.2.1. Diagnosztikus mérések
Nagyobb tartalmi-tematikus egység előtt. Ezzel tájékozódunk arról, hogy rendelkeznek-e azokkal
a kompetenciákkal tanulóink, amelyek az új tanítási tartalmak elsajátításához szükségesek. A
diagnosztizáló értékelés a tanuló előző teljesítményéhez viszonyítva rögzíti a fejlesztésben elért
fejlettségi állapotot. Ez jelenti a kiindulási alapot az egyéni fejlesztési stratégia kijelöléséhez.

12.2.2. Formatív mérések
A tanítási-tanulási folyamat bármelyik fázisában tervezhetünk. Segítségével feltárhatjuk a
tanulási hibákat, nehézségeket, és ezzel hatékonyabbá tehetjük a tanulást. A formatív értékelés a
tanulói részvétel és teljesítés állandó, folyamatos értékelési eleme. Ezen belül meghatározó a
pedagógusi megerősítés. Ez azt jelenti, hogy a tanulói tevékenység minden mozzanatában, amikor
létrejön valamilyen tanulói produkció, arra változatosan, személyre szabottan, rendszeresen és
folyamatosan reagálni kell.
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12.2.3. Szummatív mérések
A tanítási témák lezárását követően, melyekkel minősítjük a tanulók tudását. A szummatív
értékelés a tanulói teljesítménynek az adott időszak követelményeihez viszonyított állapotát
határozza meg.
12.3. Az értékelés formái
•

szimbólumok : (pl.: pontozás, csillag, dicsérő kártyák, szimbolikus jelek, képek)

•

szóbeli (személyes) értékelés

•

pontértékek/százalékértékek

•

numerikus (osztályzat, érdemjegy)

•

szöveges értékelés

•

szöveges minősítés

Az iskola félévkor és év végén bizonyítványt ad ki, melyben a tanuló teljesítményét értékeli.
12.3.1. Szöveges értékelés
A tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott/autista tanulók az első évfolyamon félévkor,
a tanév végén és a második évfolyam félévig a bizonyítványba a szülők részletes írásbeli értékelést
kapnak gyermekük fejlődéséről.(Ezek megőrzésére a hatályos iratkezelésre vonatkozó
rendelkezések irányadóak.) Az értékelésnek tartalmaznia kell minden tantárgyból a tanár
véleményét, melyben megfogalmazza a gyermek: önmagához, társaihoz, valamint a tantervben
megfogalmazott követelményekhez képest nyújtott teljesítményét, fejlődését.
A szöveges értékelés kritériumai
Az egyes tantárgyi minősítések kialakításakor a NAT és az Irányelvek által meghatározott
minimum követelményeket vettük figyelembe és természetesen ennek szellemében értékeljük a
tanulók egész évi munkáját. Minden értékelési időszakot (félév, év vége) megelőz egy
munkaközösségi értekezlet, ahol részletesen megbeszélésre kerül az adott értékeléshez használt
mondatpanelek, lehetőségek.
12.3.2. Szimbólumok alkalmazása
Főként a tanulásban akadályozott tanulók 1-4.évfolyamán, az értelmileg akadályozottak
iskolatípusában az alsó és középső szakaszban, valamint a fejlesztő nevelés, oktatás területén
használjuk (pl.: pontozás, csillag, dicsérő kártyák, szimbolikus jelek, képek) elsősorban a formatív
értékelési típusnál.
12.3.3. Pontértékek, százalékértékek a második évfolyam félévéig
81-100% /Kiválóan teljesített/ piros csillag
A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az évfolyam
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követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Képes gondolatai, véleménye és a tanultak
megfogalmazására. Képességének megfelelő szinten tud az összefüggések meglátására, alkotó
módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani.
61-80% /Jól teljesített / piros pont
A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé
bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segítséget
igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni.
41-60% /Megfelelően teljesített / piros karika
A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása
során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések
meglátására csak segítséggel képes. Önálló feladatmegoldásokban támaszigényes.
Felzárkóztatásra szorul
21-40%/fekete karika/- A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga
csekély, azok alkalmazására is csak sok segítséggel képes. Csak kérdések segítségével tud
megnyilvánulni, fogalmakat nem ért, egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
0-20% /fekete pont/ A minimum tantervi követelményeket csak állandó nevelői segítséggel
teljesíti.
Ha a tanuló minősítése az első évfolyamon, illetve a második évfolyamon első félév végén
„felzárkóztatásra szorul”, az iskolának a szülő bevonásával kell értékelni a tanuló teljesítményét,
fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket és javaslatot kell tenni az azok
megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre, az alábbiak szerint:
●
●
●
●

a probléma felismerése
a szülővel való együttműködés, folyamatos tájékoztatás
az ifjúságvédelmi felelőssel való együttműködés (szükség esetén)
a javasolt módszerek alkalmazása

A gyógypedagógus feladata:
● a tanítási órákra egyéni fejlesztési terv készítése
● differenciált feladat adás
● felzárkóztatás
● késleltetett értékelés
● egyéni segítségadás a délutáni tanulmányi foglalkozásokon
12.3.4. Numerikus értékelés a második évfolyam végétől
A tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott/autista tanulóknál a 2. évfolyam II.
félévétől kezdődően numerikus értékelést alkalmazunk a Köznevelési Törvényben szabályozott
ötfokozatú skála szerint a következő módon:
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jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)
A magyar nyelv és irodalom tantárgy értékelése: A magyar nyelv és a magyar irodalom
tantárgyat felső tagozatban külön-külön értékeljük.

85-100% /Jeles/5/
A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képe azokat az évfolyam
követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Képes gondolatai, véleménye és a tanultak
megfogalmazására. Képességeinek megfelelő szinten tud az összefüggések meglátására, alkotó
módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani.
75-84% /Jó/ 4/
A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé
bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segítséget
igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni.
50-74% / Közepes / 3/
A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása
során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések
meglátására csak segítséggel képes. Sokszor szorul segítségre.
25-49% / Elégséges / 2/
A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására
is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni,
fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
0-24% / Elégtelen / 1/
A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni.
12.3.5. A 2. évfolyam félévétől kapott érdemjegyek beszámítása az év végi osztályzatba, színnel
történő jelölésük
● témazáró, tananyagrészt lezáró jegy színe: piros - kétszeres hangsúly
● felelet értékű szóbeli, írásbeli jegy színe: kék - egyszeres hangsúly
● gyűjtőmunka, stb. jegy színe: zöld – kerekítés.

12.3.6. A minősítés során alkalmazható rövidítések – szöveges értékelésnél
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tanulásban akadályozottaknál:
kiválóan megfelelt: kmf
jól megfelelt: jmf
megfelelt: mf
gyengén felelt meg: gyfm
nem felelt meg: nfm

értelmileg akadályozottaknál:
kiválóan megfelelt: kmf
jól megfelelt: jmf
megfelelt:mf
felzárkóztatásra szorul: fsz

12.4. A tanulók teljesítményéről adott információk
A tantárgyat tanító pedagógusok minden tanév kezdetén a tantárgy követelményrendszerének
ismertetése mellett nyilvánosságra hozzák a tantárgy sajátos értékelési rendszerét, a mulasztások
következményeit a pótlás és javítás lehetőségeit.
Az értékelés dokumentálása:
● a gyermekeknek és a szülőknek szóló, havonta és a félévek végén a tájékoztató füzetben,
év végén bizonyítvány formájában,
● a pedagógusoknak az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez szükséges információk a félévek
végén.
12.4.1. Tanév közben adott információk
● szöveges értékelés folyamatosan megjelenik a tanulók füzeteiben,
● szöveges minősítés vagy szimbólum, numerikus értékelés (érdemjegy) elektronikus
naplóban, tájékoztató füzetben, ellenőrző könyvben,
● szóbeli tájékoztatás (szülői értekezlet, fogadó órák…)
12.4.2. Félévkor
● szöveges minősítés (összegző minősítés) és numerikus értékelés (osztályzat)
ellenőrző könyvben/elektronikus naplóban és a tájékoztató füzetben
● szöveges értékelés tanulásban/értelmileg akadályozott tanulóknál 1 évfolyamon és a 2
évfolyam első félévében az elektronikus naplóban, tájékoztató füzetben.
12.4.3. Tanév végén
Bizonyítványban szöveges minősítés és numerikus értékelés szöveges értékelés az /elektronikus
naplóban , bizonyítvány pótlapon.
12. Az alapfokú képzés értékelési rendszere
13.1. A tanulmányi munka ellenőrzése, értékelése
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján
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ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre
is.
A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika,
környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz ellenőrzésénél:
●
a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrzik,
●
az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó
témazáró dolgozatot írnak.
●
A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik
a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében minden tanuló
legalább egyszer felel szóban:
●
minden tantárgy esetében egy-egy témakörön belül,
●
a testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén
ellenőrizzük.
A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését
elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi
tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló
képességei, eredményei hogyan változnak - fejlődtek-e vagy hanyatlottak - az előző értékelés óta.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)
● Tantárgyi dicséret esetén félévkor 5d kerül a tájékoztató füzetbe, év végén kitűnő szerepel a
bizonyítványba a jeles osztályzat helyett, a naplóba 5d jelölést alkalmazunk.

13.2. A tanulók tovább haladása, a magasabb évfolyamba lépés feltételei
Az intézménybe érkező új tanulók évfolyamba sorolására a Tanulási Képességet Vizsgáló és
Rehabilitációs Bizottság szakvéleményben hoz határozatot. A tapasztalatok alapján, a szülővel
(gyámmal) egyetértésben a tanuló más csoportba való sorolására az osztályfőnök tesz javaslatot,
és a nevelőtestület dönt.
Értelmileg akadályozott tanulóinknál abban az estben, ha a helyi tanterv minimumkövetelményeit
nem tudja teljesíteni a nevelőtestület határozata kerül a záradékolásra, miszerint: „a tantárgyi
követelményt nem teljesítette, a nevelőtestület határozata alapján közösségben marad.”
Tanulásban akadályozottak:
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az adott évfolyamra előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette, vagyis az adott tantárgy aktuális évfolyamára előírt - a
tovább haladáshoz feltétlenül szükséges, az adott tantárgy helyi követelményrendszerében
megjelölt - követelmények teljesítésére speciális segítséggel képes.
A tanév végén egy vagy két tantárgyból kapott elégtelen minősítés a javítóvizsgán javítható.
(Augusztus második fele.)
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Három, vagy több elégtelen minősítés esetén a tantestület döntésétől függően a tanuló javító vizsgát
tehet, vagy évfolyamot kell ismételnie.
Ha a tanuló részképesség hiánya, vagy zavara indokolttá teszi, a törvényi előírások betartásával
felmentést kaphat egyes tantárgyak érdemjeggyel történő értékelése alól.
Autizmussal élő tanulók:
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az adott évfolyamra előírt minimális
teljesítményeket elérte. Önállónak tekintendő a gyermek teljesítménye akkor is, ha valamely
vizuális segédeszköz alkalmazásával éri azt el. A bizonyítványban megfelelő szöveges értékelés
mellett minden esetben a gyermek adott félévi előmenetelét tartalmazó részletes pedagógiai
jellemzésben kell összefoglalni a fejlesztés tartalmát és eredményeit.
Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a tovább
haladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és az
elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból.
Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a tanulónak
osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
●
az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
●
az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,
●
egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott,
●
ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,
●
magántanuló volt.
Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület
határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen
osztályzata.
Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem felelt
meg.
Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a tanuló a
megismételt évről kap.
A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi
követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni, vagy
a szülő írásban ezt kéri.
13.2.1. Kilépés, tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése
A tankötelezettségi időn belül a tanulói jogviszony csak a törvényben szabályozottaknak
megfelelően szüntethető meg. Ha a tanuló iskolát változtat, tanulói jogviszonya az új iskolába
történő beiratkozáskor szűnik meg.
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13.2.2. Az érdemjegyek javításának lehetőségei
A tanuló esetleges egészségi állapotváltozása, pszichés problémája, valamint a szociokulturális
hátterének nehézsége miatt meg kell adni annak lehetőségét, hogy teljesítményének javulásáról
számot adjon. Egy-egy eredménytelen alkalom nem minősítheti hosszú távon a tanulót szorongást, bizonytalanságot okozva. Az érdemjegy, a minősítés javítására vonatkozó lehetőségről
minden tanulót tájékoztatni kell.
13.3. Az értelmileg akadályozott/autizmussal élő tanulók alapfokú képzésének értékelési
rendszere.
A fejlődést, illetve az elért eredményekkel való elégedettséget is individualizált módon kell
értelmezni, hiszen a várható előmenetel erősen függ a kóroki tényezőktől is (többek között a
regresszív folyamatok lassítása is lehet sikercél, pl. Rett-szindróma esetén). Mindezek miatt
mindenképp szükséges a szöveges értékelés. Az iskolai előmenetel értékelésében szempontok:
a) az adott témakörhöz/elvárásokhoz tartozó ismeret/tevékenység mennyiségének bővülése;
b) az adott ismeret/tevékenység alkalmazásának milyensége:
1. milyen önállósággal,
2. mennyire szituációhoz kötött, mennyire jelenik meg általánosítás
I.
II.

mennyire köti korábbi / más ismeretekhez,
összefüggések (pl. ok-okozati, mennyiségi stb.) felismerése, beágyazódása.

Az általános, főleg a bemeneti-diagnosztikus, valamint a szummatív szöveges értékelés átfogó
szempontrendszere a következő (az aktuális állapot mellett az előző átfogó értékeléshez képest
megfigyelt változások dokumentálásával):
Megjelenés: Általános (ápoltság, öltözet – korához illeszkedő?; éberség – pl. kialvatlanság jelei?).
Szomatikus (testi, fizikai) jellemzők (pl. alulfejlett, jól táplált, életkorának megfelelően fejlett,
szindróma-specifikus vagy egyedi sajátosságok)


Magatartás, viselkedés



Önismeret, testséma



Szociabilitás, társas kapcsolatok



Nagymozgás



Finommozgás, grafomotoros készség



Érzékszervek (épsége, segédeszköz, ingerfeldolgozás minősége)
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Értelem (pl. figyelem, figyelemterelhetőség és szándékosság, időtartama, emlékezet,
feladathelyzet, feladattartás és feladatértés, ok-okozat /gondolkodás – v.ö. Piaget
elméletével)



Értelem

(pl.

figyelem,

~terelhetőség

és

szándékosság,

időtartama,

emlékezet,

feladathelyzet, ~tartás és ~értés, ok-okozat /gondolkodás – v.ö. Piaget elméletével)


Önkiszolgálás, önállóság



Általános tájékozottság



Időbeli tájékozódás



Térbeli tájékozódás



Játékszint, játszóképesség spontán és irányított helyzetben



Kommunikáció (helyzetfelismerés, beszédértés, kifejezőkészség)
 Írott- és vizuális kommunikáció szintje
 Alternatív csatornák, módszerek alkalmazása
 Infokommunikációs készségek



Szám- és mennyiségfogalom
 Pénzismeret

Rendkívül fontos szem előtt tartani, hogy az értelmileg akadályozott tanuló pillanatnyi
teljesítményét jelentősen befolyásolhatják a különféle külső és belső tényezők. Épp ezért az
egyszeri „felmérés” nem feltétlenül felel meg a tanuló valós képességprofiljának. Szükség van
tehát rendszeres visszamérésekre, folyamatdiagnosztikára, tanári megfigyelésekre, valamint szülői
visszajelzésekre, amelyek során a várt és az észlelt eredmények elemzését követően szükség szerint
módosítható a tanulási cél. Különösen az együttműködés kezdeti szakaszában a hathetes
időintervallum javasolt. A tanulókról félévenként összegző értékelés, jellemzés készül.

·

Az értelmileg akadályozott/autizmussal élő tanulók nevelése, oktatása a NAT-ban meghatározott
műveltségi területek helyett a következő fejlesztési területek alapján szerveződik: Anyanyelv és
kommunikáció, Társadalmi környezet, Életvitel és gyakorlati ismeretek, Természeti környezet,
Művészetek, Testi nevelés.

·
·

A fejlesztés középpontjában olyan képességek kialakítása áll, amelyek elősegítik, hogy:
● a tanulók az iskoláskort követően önmagukat minél jobban el tudják látni,
● környezetükben képesek legyenek tájékozódni és tevékenykedni,
● fejlődjenek szociális és kommunikációs képességeik, megfelelően tudják azokat használni,
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● ismerjék meg közvetlen tárgyi és személyi környezetüket, és képesek legyenek azt alakítani
is.
·

Mindezekben céltudatra és az egyéni sajátosságaikhoz alkalmazott önállóságra tegyenek szert –
tudjanak dönteni is.

·

A tantárgyi követelmények teljesítését, mely a tovább haladáshoz szükséges, gondos mérlegelés
(az egyéni sajátosságok és teljesítőképesség maximális figyelembevételével) után döntik el a
pedagógusok.

·

Az értékelés a bevezető szakasz 1. évfolyamán és a 2. évfolyam félévéig szöveges értékeléssel
történik. A 2. évfolyam második félévétől numerikus értékeléssel folytatódik.

13.4. A tanulásban akadályozott tanulók alapfokú képzésének értékelési rendszere
A szakértői bizottság a komplex diagnosztikát követően megállapítja a sajátos nevelési igényt, ezen
belül az enyhe értelmi fogyatékosságot. Ezzel egyidőben – szükség esetén – javaslatot tesz egyes
tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alóli mentesítésre. A szakértői
vélemény alapján a szűlő írásbeli kérésére az intézményvezető mentesítheti a tanulót az
érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, a gyakorlati képzést kivéve.
A szülő kérésének megfelelően a szakértői vélemény alapján javasolja a szöveges értékelés és
minősítés alkalmazását. A felmentés, mentesítés természetesen nem elsődleges cél.
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai teljesítményeit döntően szöveges fejlesztő értékeléssel
(tanulást támogató értékeléssel) végezzük, amely a Nat által kijelölt célok elérését is támogatja.
Célja a tanulói szükségletek meghatározása, valamint a nevelési-oktatási folyamatnak azokhoz
történő igazítása. A szöveges értékelés lehetőséget ad az egyéni képességek és eredmények szerinti
differenciálásra, illetve javaslatokat tartalmaz, hogy a gyermek mire fordítson nagyobb figyelmet
a tanulási folyamatban. A szöveges értékelés történhet szóban vagy írásban, ezt kiegészíthetik
egyéb értékelési formák (szimbólumok, tárgyak, pontozás stb.). A fejlesztő értékelés pedagógiai
célja, hogy a gyermek folyamatos támogatást kapjon. Éppen ezért a gyermek számára is jól érthető
megfogalmazásnak nagy szerepe van.
A leíró, szöveges értékelés feltételei a következők:


az értékelés a konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz;



tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek;



a fejlődés előző fokához kell kapcsolódnia, és a perspektíva következő fokát jelöli meg;
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emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz meg a szülők és a
tanulók számára differenciáltan és érthető módon.

A fejlesztő értékelés és az értékelési folyamat részeként a tanulók számára nyújtott visszajelzés
rendszeressége, a visszajelzés kultúrája, szakmai minősége az iskolai tanulási környezet alakulását,
a tanulás motivációját és a tanulási célok elérésének sikerességét alapvetően meghatározó
tényezők.
Nagyobb időközönként sor kerül minősítő, szummatív értékelésre is, amelynek célja annak
megállapítása, hogy a tanulók tudásának, ezen belül a stabil ismeretek kialakításának és a
készségek elsajátításának szintje eléri-e a tanulási eredményekben foglalt kritériumokat. Az
értékelés ez esetben tudáspróbák alapján történik, és százalékosan vagy ötfokú skálán lehet
kifejezni. Kiemelten fontos az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál, hogy a szummatív értékelés
formatív, fejlesztő elemeket is magában foglaljon, lehetőséget biztosítva a tanulók számára egy
következő tanulási periódusban a javításra és a további fejlődésre. A diagnosztikus és szummatív
értékelésnek ugyanakkor létjogosultsága van a továbbtanulás, pályaválasztás reális megítélésének
elősegítésében, a szülők és tanulók döntésének támogatásában is.
Az ötfokú érdemjegy (osztályzat) skála alkalmazása − a gyermekek egyéni fejlődése
szempontjából − nehézségeket vet fel. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlődési tempója
ugyanis nagy egyéni eltéréseket mutat. A tapasztalatok azt támasztják alá, hogy az egy-egy tanév
végéhez kapcsolódó követelményszintek alapján történő minősítő értékelés döntően az
ismeretjellegű tudás megállapításakor lehetséges. A bonyolult pszichikus struktúrájú képességek
kialakulása kevésbé időzíthető a tanévek egyes szakaszaihoz (pl. félév vége, tanév vége); egy-egy
képesség fejlődésében a változás megállapítása (esetleges mérése) esetenként csak több év
elteltével lehetséges.
A tanulók teljesítményét a számukra előírt követelményekhez kell viszonyítani. Az árnyalt, reális
értékelés érdekében nem csupán a tanulás-tanítás folyamatában, hanem az értékelés során is
szükséges a változatos, differenciált körülmények megteremtése. Fontos, hogy a tanuló a mérésiértékelési helyzetben élhessen a jogaival (pl. eszközhasználat, több idő stb.), továbbá arányosan
jelenjenek meg a követelményekben a kompetenciák, az ismeretek, a készségek és az attitűdök is.
Törekedni kell a tanulói tevékenységek és produktumok változatosságára.

●

A tanulásban akadályozott tanulóknál: Az első évfolyam végén a tanulók bizonyítványába

az kerül bejegyzésre, hogy a tanuló a tantervi követelményeknek milyen mértékben felelt meg,
illetve melyik tantárgyból érdemel dicséretet vagy melyik tantárgyból volt gyenge.
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●

Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt

követelményeknek, munkáját osztályfőnöke az év végén szöveges formában értékeli a tanuló
részére kiadott iskolalátogatási bizonyítványon.
●

Az első évfolyamon és a második évfolyam félévekor történő szöveges értékelés

kritériumai fentebb találhatók.
●

A 2. évfolyam második félévében és a 3-8. évfolyamon a pedagógus a tanulók

teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben minden tantárgyból rendszeresen érdemjegyekkel
értékeli, félévkor és tanév végén osztályzattal minősíti. A félévi és az év végi osztályzatot az
érdemjegyek, és a tanulók év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.
A szöveges értékelések 1 évfolyam félév és év végi, valamint 2. évfolyam félévére
vonatkozóan a mellékletekben találhatóak.

13.5. Az etika tantárgy értékelésének elvei
A tantárgy értékelésénél elvárás az egyéni gondolatok tisztelete, az őszinteségre bátorítás, az
elfogadás érzékeltetése, ugyanakkor az igényesség, a részvétel.
I.

Értékelési szempontok

Az értékelésnél mindenkori legfontosabb szempont a tanuló nyelvi képességeinek és értelmi
képességének figyelembe vétele.
1. A tanórán való részvétel, aktivitás értékelése – például beszélgetésben, játékokban
2. A megfogalmazások igényességének, pontosságának értékelése – például beszélgetésben,
írásban
3. A közös munkában megjelenő igényesség értékelése – például odafigyelés a másikra,
beszélgetésben, vitában történő kulturált részvétel, csoportmunka megosztása.
A tanulói aktivitás vagy a gondolatok megfogalmazásának értékelésekor figyelembe kell venni a
tanuló személyiségét, képességeit. Azért is fontos a többféle értékelési mód alkalmazása, mert a
tanulók képességei különböző erősségűek, más-más tanulási helyzetben teljesítenek jobban.
4. Produktumok (rajzok, alkotások, kutatómunka eredményeként tabló, fogalmazások)
értékelése
5. Tárgyi tudás értékelése (pl. fogalommagyarázat, fogalomhasználat, kiemelkedő gondolatok
(A tárgyi tudás értékelésénél csak a témához tartozó legszükségesebb információk legyenek
számon kérve!)
6. Tanári értékelés a fejlesztési célok alapján időszakonként
7. Tanulói önértékelés a fejlesztési célok alapján időszakonként
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Az értékelésbe érdemes belevonni a csoportot, illetve a tanulót – ez illeszkedik a tantárgyi
sajátosságokhoz, célokhoz.
Az értékelés történhet nyilvánosan, a csoport előtt vagy egyénhez szólóan.
Az osztályzás mellett minden esetben jelenjen meg az egyénre szabott szóbeli értékelés.

Értékelés fajtái:
-

Egyedi értékelés

-

Rendszeres értékelést – havi egy alkalommal

-

Alkalomszerű – egyéni kimagasló teljesítmények.

14. Oktatási eredményvizsgálatok
Diagnosztikus mérést használunk helyzetfeltárás céljából a nevelési-oktatási folyamat adott
szakaszába lépéskor, az iskolakezdéskor, minden tanév elején. E felmérések hatékony segítséget
nyújtanak a tervező munkához, tanmenetek, fejlesztő programok írásához, habilitációs órákhoz.
Tanév végén felvett felmérések adatai mutatják meg az egy tanítási év alatt elért fejlődés mértékét
A méréshez használt vizsgálati eszközök:
Strassmeier fejlődési skála, Óvodás Sindelar – az óvodában,
PAC-I, PAC-II, HKI a szakasz határok átlépésekor, azaz 2-4-6-8. évf.– értelmileg akadályozottak
részére,
Kathleen Ann Quill féle kérdőív, Vineland-féle Adaptív Viselkedést Mérő Skála és egyéb
kérdőívek – autizmussal élő tanulók számára.
S/PAC – a fejlesztő iskolában.
Országos kompetenciamérés tesztjei minden tanév májusában a nemzeti köznevelésről szóló
törvény, valamint a tanév rendjéről szóló EMMI rendelet alapján.
15. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Valamennyi tanulónak joga van képességei minél maradéktalanabb kibontakoztatására,
személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból
hátrányos helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, amely
biztosíthatja iskolai sikerességüket.
Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség megteremtése
érdekében:
● kulcskompetenciák fejlesztését,
● az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazását, a digitális
tananyagok felhasználásának elősegítését,
● méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítást,
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a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését,
tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulást,
a differenciáló módszerek alkalmazását,
a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását,
környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést,
egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítását,
hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és alkalmazását a tanórákon,
a tanulói aktivitás növelésévt a tanítási órákon,
a tanulási attitűd pozitív átformálását,
a továbbtanulás támogatását,
személyiségfejlesztést és közösségépítést,
a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését,
● partnerközpontú nevelést
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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VII. A SZAKISKOLA KÉPZÉSI PROGRAMJA
KÉSZÜLT AZ ALÁBBI KERETTANTERVEKNEK MEGFELELŐEN:
 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola kötelező
9/E előkészítő évfolyamának kerettanterve
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_k
ozismereti_kerettanterv_szakiskola_9e
 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók két évfolyamos szakiskolai szakmai oktatásához,
képzéséhez alkalmazandó 9–10. évfolyamos közismereti kerettanterv
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_s
zaki_9_10
 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók négy évfolyamos szakiskolai szakmai oktatásához,
képzéséhez alkalmazandó 9–12. évfolyamos közismereti kerettanterve
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_s
zaki_9_12
 Két évfolyamos szakiskolai oktatás, képzés szakmai kerettantervei
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_s
zakiskola_2_evfolyamos
 Négy évfolyamos szakiskolai oktatás, képzés szakmai kerettantervei
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_szakiskol
a_4_evfolyamos
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9/E – Kötelező előkészítő évfolyam (2020.09.01-től)
9/E. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

K
5

H
5

Idegen nyelv (angol)

2

2

Matematika

5

5

Állampolgári ismeretek

1

2

Természettudomány

3

3

vizuális kultúra

2

2

Digitális kultúra

2

2

Pályaorientáció

1

1

Szakmai alapozó ismeretek

4

4

Testnevelés

5

5

Osztályfőnöki

1

1

Családi életre nevelés

2

Összesen

34

Szabadon tervezhető

31
3

Mindösszesen

34

34

2
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2 évfolyamos képzések (részszakképesítések)
21 622 01 Kerti munkás részszakképesítés (felmenő rendszerben 2020.09.01-től)
Óraterv 2 év
Szakmai
követelménymodulok

Heti óraszámok évfolyamonként
Tantárgyak

9. évfolyam
K
H

10. évfolyam
K
H

Magyar nyelv és irodalom

1

1

1

1

Matematika

2

2

2

2

Digitális kultúra

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Családi életre nevelés

1

1

szabadon felhasználható órakeret

1

Közismeret összesen:

11

11

11

11

Növénytani ismeretek
Termesztési ismeretek
gyakorlat
Műszaki alapismeretek
Műszaki alapismeretek
gyakorlat

2

2

2

2

5

5

5

5

2

2

4

4

5

5

Munkavállalói ismeretek

2

2

2

2

Kerti munkák

2

3

2

4

Kerti munkák gyakorlat

4

5

5

5

10961-16
Kertészeti
alapismeretek

10962-16
Kertészeti
munkavállalói
ismeretek
11024-16
Kerti munkák

1

szabadon felhasználható órakeret

2

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen:

23

23

23

23

Összes óra

34

34

34

34

összefüggő szakmai gyakorlat

70

70

3

2

ESÉLY PEDAGÓGIA KÖZPONT EGYMI 2020

21 622 02 Parkgondozó részszakképesítés (felmenő rendszerben 2020.09.01-től)
Óraterv 2 év
Szakmai
követelménymodulok

Heti óraszámok évfolyamonként
Tantárgyak

9. évfolyam
K
H

10. évfolyam
K
H

Magyar nyelv és irodalom

1

1

1

1

Matematika

2

2

2

2

Digitális kultúra

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Családi életre nevelés

1

1

szabadon felhasználható órakeret

1

Közismeret összesen:

11

11

11

11

Növénytan

2

2

2

2

Termesztési ismeretek
Termesztési ismeretek
gyakorlat
Műszaki alapismeretek
Műszaki alapismeretek
gyakorlat

1

2

1

3

2

2

4

4

1

1

2

2

2

2

Munkavállalói ismeretek

1

1

Növényismeret

1

1

2

2

Növényismeret gyakorlat

3

3

4

4

Kertfenntartás

1

2

4

4

4

4

1

1

2

2

2

2

10961-16
Kertészeti
alapismeretek

10962-16
Kertészeti
munkavállalói
ismeretek
11070-16
Dísznövényismer
et

Kertfenntartás gyakorlat
Kertfenntartás műszaki
ismeretei
Kertfenntartás műszaki
ismeretei gyakorlat
szabadon felhasználható órakeret

11069-16
Kertfenntartás

1

2

2

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen:

23

23

23

23

Összes óra

34

34

34

34

összefüggő szakmai gyakorlat

70

70

4
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21 582 01 Szobafestő részszakképesítés (felmenő rendszerben 2020.09.01-től)
Óraterv 2 év
Szakmai
követelménymodulok

Heti óraszámok évfolyamonként
Tantárgyak

9. évfolyam
K
H

10. évfolyam
K
H

Magyar nyelv és irodalom

1

1

1

1

Matematika

2

2

2

2

Digitális kultúra

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Családi életre nevelés

1

1

szabadon felhasználható órakeret

1

Közismeret összesen:

11

11

11

11

Építőipari alapismeretek
Építőipari alapismeretek
gyakorlata
Falfelület festése, díszítése
Falfelület festésének,
díszítésének gyakorlata
Tapétázási munkák

3

3

1

3

1

2

3

3

2

2

6

6

8

8

2

3

3

3

Tapétázási munkák gyakorlata

6

6

7

7

10101-12
Építőipari közös
tevékenység
10104-12
Szobafestő,
díszítő munkák
10105-12
Tapétázási
munkák

1

szabadon felhasználható órakeret

2

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen:

23

23

23

23

Összes óra

34

34

34

34

összefüggő szakmai gyakorlat

70

70

5

2

ESÉLY PEDAGÓGIA KÖZPONT EGYMI 2020

31 622 02 Faiskolai kertész részszakképesítés (felmenő rendszerben 2020.09.01-től)
Óraterv 2 év
Szakmai
követelménymodulok

Heti óraszámok évfolyamonként
Tantárgyak

9. évfolyam
K
H

10. évfolyam
K
H

Magyar nyelv és irodalom

1

1

1

1

Matematika

2

2

2

2

Digitális kultúra

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Családi életre nevelés

1

szabadon felhasználható órakeret

1

Közismeret összesen:

11

10960-16
Vállalkozási,
kereskedelmi
alapok

10961-16
Kertészeti
alapismeretek

10962-16
Kertészeti
munkavállalói
ismeretek

1
1

11

11

11

Gazdálkodási alapismeretek

3

3

Gazdálkodási alapgyakorlatok

3

4

Növénytan

2

3

Termesztési ismeretek

2

2

Termesztési ismeretek gyakorlat

3

4

Műszaki alapismeretek

2

2

Műszaki alapismeretek gyakorlat

2

2

Munkavállalói ismeretek

1

1

3

3

3

4

6

6

7

7

2

2

3

3

Faiskolai termesztés
10964-16
Faiskolai termesztés gyakorlat
Fásszárú
dísznövénytermes Műszaki ismeretek
ztés
Műszaki ismeretek gyakorlat
szabadon felhasználható órakeret

2

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen:

23

23

23

23

Összes óra

34

34

34

34

összefüggő szakmai gyakorlat

70

70

6

2
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21 622 01 Kerti munkás részszakképesítés (kifutó jelleggel)
Óraterv 2 év
Szakmai
követelménymodulok

Heti óraszámok évfolyamonként
Tantárgyak

9. évfolyam
K
H

10. évfolyam
K
H

Magyar nyelv és irodalom

1

1

1

1

Matematika

2

2

2

2

Etika

1

1

1

1

Informatika

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

1

1

1

1

Osztályfőnöki
Családi életre nevelés vagy
Saktika vagy Jelenismeret
szabadon felhasználható órakeret
Közismeret összesen:

10961-16
Kertészeti
alapismeretek

10962-16
Kertészeti
munkavállalói
ismeretek
11024-16
Kerti munkák

1
1

2
2

12

12

13

13

Növénytani ismeretek
Termesztési ismeretek
gyakorlat
Műszaki alapismeretek
Műszaki alapismeretek
gyakorlat

2

2

2

2

5

5

5

5

2

2

4

4

5

5

Munkavállalói ismeretek

2

2

2

2

Kerti munkák

2

3

2

4

Kerti munkák gyakorlat

4

5

5

5

szabadon felhasználható órakeret

2

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen:

23

23

23

23

Összes óra

35

35

36

36

összefüggő szakmai gyakorlat

70

70

7
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21 622 02 Parkgondozó részszakképesítés (kifutó jelleggel)
Óraterv 2 év
Szakmai
követelménymodulok

Heti óraszámok évfolyamonként
Tantárgyak

9. évfolyam
K
H

10. évfolyam
K
H

Magyar nyelv és irodalom

1

1

1

1

Matematika

2

2

2

2

Etika

1

1

1

1

Informatika

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

1

1

1

1

Osztályfőnöki
Családi életre nevelés vagy
Saktika vagy Jelenismeret
szabadon felhasználható órakeret
Közismeret összesen:

10961-16
Kertészeti
alapismeretek

10962-16
Kertészeti
munkavállalói
ismeretek
11070-16
Dísznövényismer
et

1
1

2
2

12

12

13

13

Növénytan

2

2

2

2

Termesztési ismeretek
Termesztési ismeretek
gyakorlat
Műszaki alapismeretek
Műszaki alapismeretek
gyakorlat

1

2

1

3

2

2

4

4

1

1

2

2

2

2

Munkavállalói ismeretek

1

1

Növényismeret

1

1

2

2

Növényismeret gyakorlat

3

3

4

4

Kertfenntartás

1

2

4

4

4

4

1

1

2

2

2

2

Kertfenntartás gyakorlat
Kertfenntartás műszaki
ismeretei
Kertfenntartás műszaki
ismeretei gyakorlat
szabadon felhasználható órakeret

11069-16
Kertfenntartás

2

2

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen:

23

23

23

23

Összes óra

35

35

36

36

összefüggő szakmai gyakorlat

70

70

8
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21 582 01 Szobafestő részszakképesítés (kifutó jelleggel)
Óraterv 2 év
Szakmai
követelménymodulok

Heti óraszámok évfolyamonként
Tantárgyak

9. évfolyam
K
H

10. évfolyam
K
H

Magyar nyelv és irodalom

1

1

1

1

Matematika

2

2

2

2

Etika

1

1

1

1

Informatika

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

1

1

1

1

Osztályfőnöki
Családi életre nevelés vagy
Saktika vagy Jelenismeret
szabadon felhasználható órakeret
Közismeret összesen:
10101-12
Építőipari közös
tevékenység
10104-12
Szobafestő,
díszítő munkák
10105-12
Tapétázási
munkák

1
1

2
2

12

12

13

13

Építőipari alapismeretek
Építőipari alapismeretek
gyakorlata
Falfelület festése, díszítése
Falfelület festésének,
díszítésének gyakorlata
Tapétázási munkák

3

3

1

3

1

2

3

3

2

2

6

6

8

8

2

3

3

3

Tapétázási munkák gyakorlata

6

6

7

7

szabadon felhasználható órakeret

2

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen:

23

23

23

23

Összes óra

35

35

36

36

összefüggő szakmai gyakorlat

70

70

9
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31 622 02 Faiskolai kertész részszakképesítés (kifutó jelleggel)
Óraterv 2 év
Szakmai
követelménymodulok

Heti óraszámok évfolyamonként
Tantárgyak

9. évfolyam
K
H

10. évfolyam
K
H

Magyar nyelv és irodalom

1

1

1

1

Matematika

2

2

2

2

Etika

1

1

1

1

Informatika

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

1

1

1

1

Osztályfőnöki
Családi életre nevelés vagy
Saktika vagy Jelenismeret
szabadon felhasználható órakeret
Közismeret összesen:
10960-16
Vállalkozási,
kereskedelmi
alapok

10961-16
Kertészeti
alapismeretek

10962-16
Kertészeti
munkavállalói
ismeretek

1
1
12

2
2

12

13

13

Gazdálkodási alapismeretek

3

3

Gazdálkodási alapgyakorlatok

3

4

Növénytan

2

3

Termesztési ismeretek

2

2

Termesztési ismeretek gyakorlat

3

4

Műszaki alapismeretek

2

2

Műszaki alapismeretek gyakorlat

2

2

Munkavállalói ismeretek

1

1

3

3

3

4

6

6

7

7

2

2

3

3

Faiskolai termesztés
10964-16
Faiskolai termesztés gyakorlat
Fásszárú
dísznövénytermes Műszaki ismeretek
ztés
Műszaki ismeretek gyakorlat
szabadon felhasználható órakeret

2

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen:

23

23

23

23

Összes óra

35

35

36

36

összefüggő szakmai gyakorlat

70

70

10
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4 évfolyamos képzések (szakképesítések)
34 622 02 Kertész szakképesítés (felmenő rendszerben 2020.09.01-től)
Óraterv 4 év
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Családi életre nevelés
szabadon felhasználható órakeret
Közismeret összesen:
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.

9. évfolyam
K
H
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1,5
1,5
11,5
11,5

Heti óraszámok évfolyamonként
10. évfolyam
11. évfolyam
K
H
K
H
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
11
11
11
11

12. évfolyam
K
H
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
11
11
0,5

1

11497-12 Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

10960-16 Vállalkozási,
kereskedelmi alapok

Gazdálkodási ismeretek

3

3

4

4

10961-16 Kertészeti
alapismeretek

Gazdálkodási
alapgyakorlatok
Növénytan
Termesztési ismeretek
Termesztési ismeretek
gyakorlat
Műszaki alapismeretek

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2,5

2

2

1

1

3

3

11

Műszaki alapismeretek
gyakorlat
10962-16 Kertészeti
munkavállalói ismeretek
11024-16 Kerti munkák

11025-16 Kertészeti termesztés

3

3

2

2

Munkavállalói ismeretek

2

2

Kerti munkák

3

3

Kerti munkák gyakorlat

7

7

Gyümölcstermesztési
alapok

1

1

3

3

1,5

2

Zöldségtermesztési alapok

1

1

2

3

1

1

Zöldségtermesztési alapok
gyakorlat

2

3

4

5

2

3

3

3

4

4

3

3

1
3
2
23
34
105

1
3

4
4
2
23
34
105

4
4

2
2
2
23
34

2
2

Gyümölcstermesztési
alapok gyakorlat
Szőlőtermesztés
Szőlőtermesztés gyakorlat
szabadon felhasználható órakeret
Szakmai elmélet és gyakorlat összesen:
Összes óra
összefüggő szakmai gyakorlat

1,5
22,5
34
70

22,5
34
70

12

23
34
105

23
34
105

23
34

34 582 14 Kőműves szakképesítés (felmenő rendszerben 2020.09.01-től)
Óraterv 4 év
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Családi életre nevelés
szabadon felhasználható órakeret
Közismeret összesen:
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

10101-12

Építőipari alapismeretek

Építőipari közös tevékenység

Építőipari alapismeretek
gyakorlat
Falazás, vakolás

11275-16 Falazás, vakolás

10274-16
Beton és vasbeton szerkezetek

Falazatok, vakolatok
készítésének gyakorlata
Beton és vasbeton
szerkezetek
Beton és vasbeton készítés
gyakorlata

9. évfolyam
K
H
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1,5
1,5
11,5
11,5

1

2

1

1.5

3

Heti óraszámok évfolyamonként
10. évfolyam
11. évfolyam
K
H
K
H
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
11
11
11
11

12. évfolyam
K
H
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
11
11
0,5

1

2

2

0,5

2

2

2

3

2

2

1

1

1

1

7

7

6

6

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

7

7

5

5

4

4

3

3

13

10277-16 Szigetelés
11725-16 Térburkolás

Szigetelés
Szigetelés gyakorlat
Térburkolás

1

2

1

1

1

1

3

4

3

3

2

2

1

1

1

1

3

3

2

2

1

2

2

2

2

3

3

3

2
23
34

23
34

Térburkolás gyakorlat
Kiegészítő kőműves
feladatok

11726-16
Kiegészítő kőműves feladatok

Kiegészítő kőműves
gyakorlat
szabadon felhasználható órakeret
Szakmai elmélet és gyakorlat összesen:
Összes óra
összefüggő szakmai gyakorlat

1,5
22,5
34
70

22,5
34
70

14

2
23
34
105

23
34
105

2
23
34
105

23
34
105

34 622 02 Kertész szakképesítés (kifutó jelleggel 2017.09.01-től)
Óraterv 4 év
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Etika
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Családi életre nevelés vagy
Saktika vagy Jelenismeret
szabadon felhasználható órakeret
Közismeret összesen:
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.

9. évfolyam
K
H
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
5
5
1
1

Heti óraszámok évfolyamonként
10. évfolyam
11. évfolyam
K
H
K
H
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
5
5
5
5
1
1
1
1

1,5
2
12,5

12,5

1
1,5
13

13

12. évfolyam
K
H
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
5
5
1
1

1
1,5
12

12

1
1,5
12

12

0,5

1

11497-12 Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

10960-16 Vállalkozási,
kereskedelmi alapok

Gazdálkodási ismeretek

3

3

4

4

10961-16 Kertészeti
alapismeretek

Gazdálkodási
alapgyakorlatok
Növénytan
Termesztési ismeretek
Termesztési ismeretek
gyakorlat
Műszaki alapismeretek

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2,5

2

2

1

1

3

3

15

Műszaki alapismeretek
gyakorlat
10962-16 Kertészeti
munkavállalói ismeretek
11024-16 Kerti munkák

11025-16 Kertészeti termesztés

3

3

2

2

Munkavállalói ismeretek

2

2

Kerti munkák

3

3

Kerti munkák gyakorlat

7

7

Gyümölcstermesztési
alapok

1

1

3

3

1,5

2

Zöldségtermesztési alapok

1

1

2

3

1

1

Zöldségtermesztési alapok
gyakorlat

2

3

4

5

2

3

3

3

4

4

3

3

1
3
2
23
36
105

1
3

4
4
2
23
35
105

4
4

2
2
2
23
35

2
2

Gyümölcstermesztési
alapok gyakorlat
Szőlőtermesztés
Szőlőtermesztés gyakorlat
szabadon felhasználható órakeret
Szakmai elmélet és gyakorlat összesen:
Összes óra
összefüggő szakmai gyakorlat

1,5
22,5
35
70

22,5
35
70

16

23
36
105

23
35
105

23
35

34 582 14 Kőműves szakképesítés (kifutó jelleggel 2017.09.01-től )
Óraterv 4 év
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Etika
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Családi életre nevelés vagy
Saktika vagy Jelenismeret
szabadon felhasználható órakeret
Közismeret összesen:
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

10101-12

Építőipari alapismeretek

Építőipari közös tevékenység

Építőipari alapismeretek
gyakorlat
Falazás, vakolás

11275-16 Falazás, vakolás

10274-16

Falazatok, vakolatok
készítésének gyakorlata
Beton és vasbeton
szerkezetek

9. évfolyam
K
H
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
5
5
1
1

Heti óraszámok évfolyamonként
10. évfolyam
11. évfolyam
K
H
K
H
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
5
5
5
5
1
1
1
1

1,5
2
12,5

12,5

1,5

2

1

2

3

1
1,5
13

13

12. évfolyam
K
H
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
5
5
1
1

1
1,5
12

12

1
1,5
12

12

0,5

1

2

2

0,5

2

2

2

3

2

2

1

1

1

1

7

7

6

6

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

17

Beton és vasbeton szerkezetek
10277-16 Szigetelés
11725-16 Térburkolás

Beton és vasbeton készítés
gyakorlata
Szigetelés

7

7

Szigetelés gyakorlat
Térburkolás

5

5

4

4

3

3

1

2

1

1

1

1

3

4

3

3

2

2

1

1

1

1

3

3

2

2

1

2

2

2

2

3

3

3

2
23
35

23
35

Térburkolás gyakorlat
Kiegészítő kőműves
feladatok

11726-16
Kiegészítő kőműves feladatok

Kiegészítő kőműves
gyakorlat
szabadon felhasználható órakeret
Szakmai elmélet és gyakorlat összesen:
Összes óra
összefüggő szakmai gyakorlat

1,5
22,5
35
70

22,5
35
70

18

2
23
36
105

23
36
105

2
23
35
105

23
35
105
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1. A KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA HELYI TANTERVE

1.1 A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv&timeshift=20200901
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő iskola
9–10. évfolyamának közismereti kerettanterve
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyo
s_sni_9_10
Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő iskola
11–12. évfolyamának közismereti kerettanterve

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/ko
zepsulyos_sni_11_12
A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz, feladatainkhoz:A
szabadon tervezhető órákat a lenti táblázatban évfolyamonként és tantárgyakként *-gal jelöljük.
1.2 Az iskolában tanított kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai
foglalkozások megnevezése, óraszámai
1.2.1. Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok
Heti óraszám
Műveltségi terület

Tantárgy

9.
évfolyam

10.
évfolyam

2 tanéves
óraszám

Magyar nyelv és
irodalom

Kommunikáció

5

5

360

Matematika

Számolás-mérés

5

5

360

Történelem és
állampolgári ismeretek

Állampolgári ismeretek

1

1

72

Életvitel és gyakorlat

4

4

288

Gyakorlati képzés
előkészítése

2

2

144

Egyéb
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Természettudomány és
földrajz

Környezet- és
egészségvédelem

2

2

144

2

2

144

2

2

144

Digitális kultúra

2

2

144

Testnevelés

5

5

360

1

1

72

Szabad időkeret*

3

3

216

Összesen

34

34

2448

(Természettudomány)
Ének-zene

Művészetek

Ábrázolás-alakítás
(Vizuális kultúra)

Technológia

Testnevelés és
egészségfejlesztés

Osztályfőnöki óra
(Közösségi nevelés)

*A szabadon tervezhető órakeretet a gyakorlati képzés előkészítése tantárgy óraszámának növelésére
fordítjuk. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs óraszám: 4 óra/hét
1.2.2. Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok
Műveltségi terület

Tantárgy

Heti óraszám
11.
évfolyam

12.
évfolyam

2
tanéves
óraszám

Magyar nyelv és irodalom

Kommunikáció

2

2

144

Matematika

Számolás-mérés

1

1

72

Természettudomány és
földrajz

Környezet és

1

1

72

Testnevelés

5

5

360

Osztályfőnöki

1

1

72

egészségvédelem
(Természettudomány)

Testnevelés és
egészségfejlesztés

(Közösségi nevelés)
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Szabadon választott

2

2

144

Közismeret összesen

12

12

864

20

20

1440

Szabad készségfejlesztő
időkeret

2

2

144

Készségfejlesztő időkeret
összesen

22

22

1 584

Összesen

34

34

2 448

Gyakorlati tevékenység

Készségfejlesztő kerettantervek

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs óraszám: 5 óra/hét
1.
Intézményünk helyi tantervében szereplő, *-gal jelölt tananyag feldolgozására használja fel a
szabadon tervezhető órakeretet., valamint a követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói
képességek, tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére.
2.
A szabadon tervezhető órák kiválasztásánál szempont volt számunkra a tanulók életkori
sajátosságainak és személyiség fejlődésének a figyelembe vétele. A készségfejlesztésre, az
ismeretek mélyítésére, gyakorlására több idő jusson.
1.3. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Tanórai tevékenységek
A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei az NKT 2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről 27 §(5) meghatározottak szerint szervezzük a csoportbontásokat felzárkóztatás,
tehetséggondozást az 6. mellékletben meghatározott időkeret felett.
Csoportbontással segítjük a pedagógiai munkát az informatikai ismeretek keretében a készségek
fejlesztése és praktikus ismeretek hatékonyabb elsajátítása érdekében.
A csoportok összetételének kialakítása során képességalapú differenciált bontást alkalmazunk.
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1.4. Az Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások
Az Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások biztosítása a
jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői
Bizottság és az Országos Szakértői Bizottságok szakértői véleményében megfogalmazottak alapján. A
foglalkozásokon az alapvető készségek, képességek fejlesztése, a felmerülő hiányosságok pótlása a cél.
A pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs foglalkozások célja, hogy az iskolai fejlesztéshez,
tanórai foglalkozásokhoz szervesen kapcsolódva fejlessze az alapvető készségeket, képességeket és
jelentősen csökkentse a fogyatékosságból eredő, szomatikus és pszichés hátrányokat, elősegítse a
szociális érést.
A habilitációs és rehabilitációs tevékenységek tervezésének alapja a pedagógiai diagnózis, mely
elősegíti a gyermek vagy csoport fejlesztéshez szükséges tartalmak, eszközök, módszerek megtalálását,
valamint az egyéni fejlesztési terv kidolgozását.
Elsődleges feladata: a készségek képességek terápiás fejlesztése tanórai keretben, egyéni és kiscsoportos
formában.
FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, FOGLALKOZÁSOK
Kognitív fejlesztés:
Például: szenzoros ingerfeldolgozás ( bazális stimuláció) Pszichikus funkciók ( érzékelés, észlelés,
figyelem, emlékezet, gondolkodás) Tájékozódási képesség ( időbeli, térbeli)
Orientációs képesség
Kommunikációs képességek fejlesztése:
Verbális fejlesztés: beszédértés, beszédészlelés, beszédindítás, artikulációs gyakorlatok, beszédszervek
ügyesítése, szókincs, kifejezőkészség. Nonverbális fejlesztés: jelek, piktogramok,
Motoros képességek:
Mozgáskoordináció, szem-kéz koordináció, finommozgások, testtudat, testséma.
Személyiségfejlesztési eljárások:
Énkép, én-tudat, önértékelés, önkifejezés, együttműködés, alkalmazkodás, szabálytudat, normakövetés,
konfliktuskezelés.
Célzott terápiák: gyógytestnevelés, SZIT, TSMT, , gyógyászati segédeszközök használata. TKVSZR
Bizottság alapján meghatározott, szakértői véleményben szereplő terápia
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1.5. Tanórán kívüli foglalkozások és egyéb programok
A tanulók túlnyomó többsége egész napos nevelésben részesül: napközi, diákotthon, tanulószoba. A
tanórán kívüli foglalkozások és egyéb programok és szolgáltatások a tanulók képességfejlesztését,
szabadidejük értelmes eltöltését és a szociális juttatások igénybevételét teszik lehetővé. Kiemelt szerepe
van ezen a területen az érzelmi és erkölcsi nevelésnek, valamint a közösségformálásnak.
Tanulószoba
Célja a tanuló megszerzett ismereteinek komplex jellegű, cselekvésbe ágyazott, játékos keretben
megvalósuló rögzítése, gyakorlása. A készségfejlesztő iskola évfolyamain a tanulók önálló tanulásának
megerősítése, szabadidő hasznos eltöltés igényének kialakítása, a szocializáció elősegítése történik.
Szakkörök
A szakkörök programjai részben a helyi tantervből kimaradt műveltséganyag – tartalmakat, részben
pedig a fogyatékos gyermek számára és motiváló a siker megélésének lehetőségét biztosító, örömet adó
tevékenységformákat kínálnak a képességfejlesztés, tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, a
szociális kapcsolatok erősítése céljából.
Sportkörök
A FODISZ felmenő rendszerű versenyrendszerének sportágai, valamint szabadidős sporttevékenységversenyekre, kupákra, bajnokságokra való felkészülés- az FBS versenynaptára/sportrendszere szerint.
Sport eseménynaptár minden tanévben csatolva.

1.6. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
A tanulók számára a speciális szükségleteknek megfelelően egyénre szabottan kell megválasztani a
tankönyveket és a taneszközöket. Szükségessé válhat, hogy a pedagógusok saját kezűleg készítsék el a
taneszközöket. Az egyes tantárgyak tanítása során a mindennapi életben előforduló valóságos tárgyakat
kell használni. Fontos szempont, hogy az alkalmazott eszközök biztonságosak legyenek. A tartós
tankönyveket a könyvtár bevételezi, több évig használhatóak.
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
1. Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével
választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más
felszereléseket. A tankönyvrendelés során azoknak a tanulóknak (középsúlyos értelmi fogyatékos és
autizmus spektrum zavarral élők), akiknek nem tudunk tankönyvet rendelni a specialitásuk miatt,
azoknak fejlesztő játékokat, ill. fejlesztő eszközöket rendelünk. A következő tanévben szükséges
taneszközökről a májusi szülői értekezleten szóban és a bizonyítvány kiosztásakor írásban tájékoztatjuk
a szülőket.
2. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgy esetében a tanulóknak egyéb eszközökre is
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szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és gyakorlat. A
szülők erről a tanév elején tájékoztatást kapnak.
3. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő
szempontokat veszik figyelembe:
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.


Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek
több tanéven keresztül használhatóak.



A kiválasztott taneszközök képei, ábrái legyenek egyértelműek, érthetőek, nyelvezetük feleljen
meg a tanulók képességeinek.
Feleljen meg a tantárgyi kimenet céljainak és követelményeinek.




Kezeljék kiemelten a vizuális elemeket. Képeik, ábráik segítsék a nyelvi információk
megértését, gazdagítsák azok tartalmát.



A taneszközök lehetőleg legyenek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok,
sorozatok tagjai, amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak
rendelkezésre. (Pl. munkafüzet, felmérőlapok)
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1.6. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
ALAPELVEK
Iskolánk nevelő – oktató
munkáját, a tanításitanulási folyamatokat a
demokratizmus, a
humanizmus, az egyén
tisztelete, a lelkiismereti
szabadság, a személyiség
fejlődése, az alapvető
közösségek
együttműködésének
kibontakoztatása, a népek,
nemzetek, nemzetiségi,
etnikai csoportok
egyenlősége, a szolidaritás
és a tolerancia értékei
hatják át.

CÉLOK
Alakítsuk ki az alapvető
kulcskompetenciákat a
tanulókban (anyanyelvi,
, matematikai,
természettudományos,
digitális, a hatékony önálló
tanulás, szociális és
állampolgári kompetencia,
kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia,
esztétikai-művészeti,
tudatosság és
kifejezőképesség)!
Mindegyik területen kiemelt
hangsúlyt kapnak azok a
tartalom független
kompetenciák, amelyek
nem köthetők
tudományágakhoz,
tantárgyakhoz, műveltségi
területekhez, pl. a tanulás
tanulása, az együttműködés
képessége, a
problémamegoldó képesség, a
kreativitás és motiváció stb.
Minden kompetencia-terület

FELADATOK
Az egész életen át tartó
tanuláshoz szükséges
motívumok (önfejlesztő
elképzelések) és tanulási
képességek (stratégiák és
módszerek) fejlesztése.

ELJÁRÁSOK

ESZKÖZÖK

Az egyes kompetenciaA tanulás tervezésében,
területekre készített
szervezésében és
programcsomagok (tanulói,
irányításában tevékenységtanári segédletek,
központú tanítási gyakorlatot demonstrációs eszközök, stb.)
honosítjuk meg, mely
Sérülésspecifikus eszköztár
életszerű helyzetek
Fejlesztőterápiás eszközök
teremtésével alkalmat nyújt
konkrét élmények és
tapasztalatok gyűjtésére.
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tartalmazza a szükséges
ismeretek, képességek és
attitűdök tárházát a NAT
szerint.

ALAPELVEK

CÉLOK

A tanulási képességek és
A tanulás tanítását és az
alapkészségek kialakítása az
önálló ismeretszerzés
egyéni adottságok figyelembe képességének kialakítását
vételével.
minden pedagógus tekintse
kiemelt feladatának!

Tehetségfejlesztés

A képességfejlesztés
és
tehetséggondozás a tanórai és
tanórán kívüli foglalkoztatási
formák keretében kiemelt
szempont legyen.

FELADATOK

ELJÁRÁSOK

ESZKÖZÖK

A tanulási stratégiák,
A mérési, ellenőrzési,
A mérések mérőeszközeit
módszerek és technikák
értékelési és
iskolai szinten készítjük el
megtanítása.
minőségirányítási rendszerben
Egyéni fejlesztő
A mérés a képességfejlesztés
meghatározott rend szerint
programokkal (felzárkóztató,
alapeleme.
funkciójuknak megfelelően
fejlesztő, tehetséggondozó),
Egyéni haladás: differenciált
elvégezzük a méréseket.
és a modern informatikai
nehézségű, testreszabott
Életközeli, valódi
eszközök alkalmazásával
egyéni és csoportos
problémákat tartalmazó
(CD, videofilmek, SDT,
foglalkoztatás.
feladatokkal, programokkal
könyvtár) segítjük az egyéni
alkalmazkodunk a különböző
haladási ütem követését.
tanulói képességekhez.
Mentálhigiénés programok.
A tehetséges gyermekek
segítése a saját önfejlesztő
stratégiájának kialakításában
és megvalósításában.

A tanórai és tanórán kívüli
tevékenységekben történő
felkészítés, szereplés.

Kreativitás - fejlesztő egyéni
programok.
A komplex személyiségépítés
teljes eszközrendszere.
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ALAPELVEK
Alkotó pedagógiai klímát
teremtünk az eredményes
munka érdekében.

Támogatást adunk a
szociokulturális hátrányok
leküzdéséhez.

Lépést tartunk az informatikai
forradalommal.
A
kompetencia alapú oktatás
fokozatos kiépítésével
alkalmazzuk az SDT –
programokat.

CÉLOK

FELADATOK

Jellemezze munkánkat
Demokratikus alapokon álló,
egyfelől a következetesség és
tanár – diák viszonyt
igényesség, másrészt a
alakítunk ki. A tanítási órák
tanulók jogainak, emberi
légköre, hangulata oldott, a
méltóságának tiszteletben
tanulók sikerorientált
tartása, a velük szemben
beállítódással dolgoznak.
megnyilvánuló pedagógiai
tapintat, bizalom, megértés,
türelem, igazságosság,
segítőkészség!
Akadályozzuk meg azt, hogy
A rászoruló gyermekeket
a szociokulturális hátrányok
hatékony felzárkóztató
tanulási esélyegyenlőtlenséget
munkával, napközi és
eredményezzenek!
iskolaotthonos ellátással
segítjük.

ELJÁRÁSOK

ESZKÖZÖK

Növeljük a tanulók aktív
részvételét igénylő
ismeretszerzési módok
arányát (megfigyelés, kísérlet,
új információs és
kommunikációs technikákat
alkalmazó anyaggyűjtés,
szerepjáték, drámapedagógia
stb.).

Az ismeretek és
összefüggések tanulói
felfedezése, a szemléltetés,
cselekvés, az aktivizáló
módszerek alkalmazása.

Felzárkóztató, differenciált
egyéni és csoportos
foglalkozás.

Informatikai képzés, játékos
képességfejlesztő programok.

Minden pedagógus tanulja

Tanórai keretben és azon

Differenciált foglalkoztatás,
az egyéni haladási ütemhez
igazított fejlesztő terhelés.
Azokat a kooperatív tanulásitanítási technikák és
módszereket alkalmazzuk,
amelyek a tanulóink
képességeihez igazodnak.
A fejlesztő programok

meg és alkalmazza a modern

kívül megtanítjuk

alkalmazásával lehetővé

infokommunikációs
technikákat, a
számítástechnikai informatikai eszközöket a
saját tantárgya oktatása során!

gyermekeinknek a
számítástechnika alapjait.

tesszük minden tanulónak az
egyéni tanulási utak
érvényesítését.
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ALAPELVEK

CÉLOK

A szociális, életviteli és
környezeti kompetenciák
fejlesztése minden tantárgy és
műveltség-terület kitüntetett
kötelessége.

Tudatosan tervezze és
valósítsa meg minden
pedagógus tanórai és tanórán
kívüli foglalkozásokon a
szociális, életviteli és
környezeti /SZÉK/
kompetenciák fejlesztését!

FELADATOK

ELJÁRÁSOK

A tartalmakat beépíteni a
Összehangoljuk a tantárgyi, a
különböző tantárgyak, illetve
műveltség-területi, az
műveltségterületek
osztályfőnöki és
tananyagába, a tanári
modulprogramok tematikáját.
tanmenetekbe, a tanórák
kooperatív tanulási technikák
anyagába.
Kiemelt feladatunk: a
személyiség és az emberi
jogok tiszteletére nevelés, a
történelmi és állampolgári
tudat erősítése, a szociális
érzékenység, az életkornak
megfelelő társadalmi
problémák iránti nyitottság, a
környezetért érzett felelősség,
más kultúrák megismerése és
elfogadása, a humánus,
értékeket védő magatartás,
valamint a demokratikus
intézményrendszer
használatához, az egyenlő
bánásmóddal és

ESZKÖZÖK

Az életkori sajátosságoknak
megfelelő kooperatív
módszerek.
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esélyegyenlőséggel
kapcsolatos ismeretek és
képességek fejlesztése.

ALAPELVEK

CÉLOK

FELADATOK

ELJÁRÁSOK

ESZKÖZÖK

Pozitív életfilozófiát
közvetítünk, megalapozzuk a
konstruktív életvezetés és
egészséges életmód készségét.

A kommunikációs - és
Tudatosítjuk a gyermekben a
A környezettudatos
Gazdag tevékenység-repertoár
viselkedéskultúra
szűkebb és a tágabb
magatartást, a pozitív
kialakításával gyakorló
elsajátíttatásával alakítsuk ki
környezetből megismerhető életvezetési és kulturált társas
terepet biztosítunk az
tanítványainkban a tárgyi és erkölcsi értékeket, erősítjük a kapcsolati formák elsajátítását
életszerű tapasztalatok
személyes világukban való
pozitív szokásokat és a
lehetővé tevő játékoktól a
megszerzéséhez.
eligazodás képességét!
humánus magatartásmintákat. drámapedagógiai eszközökön
Tudják helyesen megítélni az
Választási /döntési
át a valós élet problémáinak
emberi kapcsolatok
helyzetekben felelősen,
kezeléséhez mintákat adó
jelentőségét és minőségét!
megfontoltan cselekedni.
szituációk megélésével
segítjük a SZÉK
kompetenciák fejlődését.
Reális önismeret és
Pozitív énkép és reális
A pedagógusok sajátítsák el
A tanuló-megismerési
Vizsgálati módszerek, tesztek
életszemlélet-formálással, az
önfejlesztő stratégiák
és adekvát módon
technikák és eljárások
rendszerbe állítása, a
igények és a lehetőségek
kialakítása minden tanulóban.
alkalmazzák a tanulóelsajátítása és szükség szerinti tapasztalatok fejlesztő hatású
figyelembe vételével segítjük A pozitívumokra való építés
megismerési eljárásokat és
alkalmazása az iskola belső
visszacsatolása.
a továbbtanulási /
elve alapján az életpályamódszereket!
mérési, ellenőrzési,
Az eljárások alkalmazásához
pályaválasztási döntések
építési kompetencia
Alakítsuk ki tanítványainkban
minőségbiztosítási
szükséges tudás megszerzése.
kialakítását.
fejlesztése.
az önmegismerés és
programjának megfelelően.
önkontroll; az önmagukért
vállalt felelősség, az
önállóság; az önfejlesztés
igényét és képességét!
A testi, szellemi és lelki
A munkavállaláshoz
Az egyéni munkakultúra
Emberléptékű következetes
Önértékelés, önkontroll,
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fejlődés harmóniájának
integrációja a személyiségben.

szükséges kompetenciák:
(rugalmasság, kreativitás,
önállóság, döntéshozatal,
cselekvőképesség,
kitartás,magabiztosság,
kritikus szemlélet,
felelősségtudat) fejlesztése.

kialakítása, a kötelességekhez
való pozitív viszonyulás
(attitűd) kiépítése.

követelés.
Fejlesztő hatású
visszacsatolás, mérésértékelés.

önfejlesztő stratégia. Pozitív
tartalmú szociális kapcsolatok
építése.
A kultúrált és egészséges
életvitel kialakítása.
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ALAPELVEK

CÉLOK

FELADATOK

ELJÁRÁSOK

ESZKÖZÖK

A NAT valamennyi
műveltségi területe szolgálja a
kulcskompetenciák
fejlesztését:
- a magyar nyelv és
irodalom;

Sokoldalú kompetenciákkal
bíró ifjúság nevelése, akik a
felnőtt életben megtalálják
helyüket és boldogulásukat.

Kiemelt fejlesztési
feladataink:
- énkép, önismeret,
- hon-és népismeret,
- európai azonosságtudat
- egyetemes kultúra,
- aktív állampolgárságra,
- demokráciára nevelés,
- gazdasági nevelés,
- környezettudatosságra
nevelés,
- a tanulás tanítása,
- testi és lelki egészség,
- felkészülés a felnőtt
szerepekre.

A sokoldalú módszertani
kulturáltság és változatos
eljárások gazdag tárházából
minden fejlesztő hatású
adekvát eljárás alkalmazható.

Egyéni és csoportos
aktivitásra serkentő
munkaformák.

Biztosítsuk az alkalmazható
tudást minden tanuló számára!

Szakmai és módszertani
megújulás a már jól bevált
hagyományos módszerek
mellett.

A hatékony tanulási technikák
megismertetése a nevelőkkel.

Differenciálás, kooperatív
technikák, projektek,
gyakorlati életből vett
problémák megoldása, viták
indítványozása.

A tanuláshoz szükséges
készségek, képességek
fejlesztése.

Minden tantárgy feladata a
gondolatok, érzések és tények
szóbeli és írásbeli formában
történő kifejezésének és
értelmezésének, valamint a
megfelelő nyelvi érintkezés

Módszertani kultúránk
fejlesztése, s a tantárgyak,
programok adta lehetőségek
alkalmazása.

Kommunikációs technikák.
Drámapedagógia módszerei.
Módszertani segédletek.

- a matematika;
- az ember és társadalom;
- ember a természetben;
- földünk – környezetünk;
- a művészetek;
- az informatika;
- az életviteli és gyakorlati
ismeretek;
- a testnevelés és sport.
A minőségi oktatás előtérbe
helyezése az órákon.

A kompetencia alapú
anyanyelvi nevelés
szempontjából kiemelten
fontos a produktív nyelvi
tevékenységek fejlesztése,
ezeken belül a szóbeli- és
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írásbeli szövegalkotás
fejlesztése.
ALAPELVEK
A szövegértés a beszédértés
és az olvasás kompetenciáját
foglalja magában.

képességének fejlesztése.

CÉLOK

FELADATOK

A cél, hogy a tanuló fő
A legfontosabb feladat, hogy
vonalaiban képes legyen
a hétköznapi témákról szóló
megérteni a köznyelvi
szövegeket megértse a tanuló.
beszédet, a legfontosabb
Hosszabb szövegeket hallva,
információkat ki tudja szűrni, olvasva a kívánt információt
tudjon követni instrukciókat, s
megtalálja, megértse.
megértse a közlésekben
kifejezett érzelmeket.

A kompetencia központú

A mindennapi pedagógiai

Az egyéni fejlesztési szint

matematikatanítás alapja a
matematika-specifikus
készségek, képességek,
motívumok és attitűdök
fejlesztése.
A projektmunka minél
szélesebb körű bevezetése és
alkalmazása

munkánk fejlesztő jellegű
legyen!

felmérése, személyre szabott
tanulási módszerek keresése

A projektmunka során a
tanulók átélhető, valós
élményeket szereznek,
tevékenységüket önmaguk
irányítják,a csoportban való
együttműködés a
kommunikatív
nyelvhasználatot erősíti.

ELJÁRÁSOK

ESZKÖZÖK

Mindenféle szövegtípus
hallgatása és olvasása a
megfelelő nyelvi szinthez
igazodva.
- hírműsor
- filmrészlet
- interjú
- történetek, mesék,
- versek

Autentikus olvasott és
hallható anyagok.

Az életszerű, a

Mérőlapok, feladatlapok,

hétköznapokból vett feladatok
differenciált feladatok a
alkalmazása.
gyorsan, az átlagosan, a lassan
Egyénre szabott fejlesztési
haladó tanulók számára.
módok kidolgozása,
differenciálás.
Az általános tanulási
Szabad interakció:
Különböző anyag és
képességek - tervezés,
- feladatfelmérés
eszközhasználat, minél
információszerzés, kooperatív
- tervezés
szélesebb választékban.
tanulás - integrálása és
- követés
fejlesztése.
- értékelés
- megvitatás
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1.7. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
A mindennapos testnevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27§ (11) bekezdése
alapján szervezi meg a helyi lehetőségekhez igazodva.

1.8.

A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez,

minősítéséhez kapcsolódó elvek
1.8.1. Magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei és formái
A tanuló évközi tanulmányi eredményét, magatartását és szorgalmát az osztályfőnök havonta értékeli és
az ellenőrző füzetbe minősítésként bejegyzi ezt.
Alapelvek:
o
o
o
o

Segítse az iskola nevelési és oktatási céljainak elérését.
Segítse a tanulók önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre.
Mindig személyre szabott legyen.
Az értékelés általában az iskolai tevékenységre vonatkozzon.

Az értékelés módja
Az osztályfőnök összegzi az osztály és a kollégák javaslatait. Lényeges különbségek esetén – különösen
problémás esetekben – megvitatják azokat. Végleges döntést az osztályfőnök hoz. Ha nem sikerül közös
minősítést kialakítani, az osztályfőnök az osztályozó konferencia segítségét kérheti.
A magatartás értékelésének és minősítésének elvei – értelmileg akadályozottak:
 Az iskolai normák elfogadása, betartása.
 A közösséghez és annak tagjaihoz való viszony.
 Környezet rendben tartása.
Példás

aki: a megadott, tanult viselkedési szabályokat betartja.

Jó

aki: a megadott viselkedési szabályokat felnőtt segítségével képes betartani.

Változó

aki: alkalmanként segítséggel sem tartja be a tanult viselkedési szabályokat,
ilyenkor inadaptív viselkedést mutat (pl. hipermotilitás, passzivitás, sztereotip
viselkedés, esetleg agresszió, autoagresszió).

Rossz

aki: gyakran autoagresszív, agresszív, vagy egyéb súlyos viselkedésproblémát
mutat (pl. szökés). Önmagát, környezetét súlyosan veszélyezteti.

A szorgalom értékelésének és minősítésének elvei – értelmileg akadályozottak:
 Tanulmányi munka.
 Érdeklődés, figyelem.
 Feladattudat, munkavégzés.
 Feladatvállalás.
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 Önállóság.
Példás

aki: bizonyos tanult aktivitásokat önként, külső motiváció nélkül is elvégez,
teljesítménye egyenletes

Jó

aki: biztos motivációs bázissal rendelkezik, teljesítménye egyenletes.

Változó

aki: csak bizonyos körülmények között aktivizálható.

Hanyag

aki: nem aktív, nem motivált, csak teljes irányítással képes elvégezni aktivitásait.

Magatartás értékelése autizmus spektrum zavarral élő tanulók esetében
Példás

aki: a megadott, tanult viselkedési szabályokat betartja.

Jó

aki: a megadott viselkedési szabályokat felnőtt segítségével képes betartani.

Változó

aki: alkalmanként segítséggel sem tartja be a tanult viselkedési szabályokat,
ilyenkor inadaptív viselkedést mutat (pl. hipermotilitás, passzivitás, sztereotip
viselkedés, esetleg agresszió, autoagresszió).

Rossz

aki: gyakran autoagresszív, agresszív, vagy egyéb súlyos viselkedésproblémát
mutat (pl. szökés). Önmagát, környezetét súlyosan veszélyezteti.

Szorgalom értékelése autizmus spektrum zavarral élő tanulók esetében
Példás

aki: bizonyos tanult aktivitásokat önként, külső motiváció nélkül is elvégez,
teljesítménye egyenletes

Jó

aki: biztos motivációs bázissal rendelkezik, teljesítménye egyenletes.

Változó

aki: csak bizonyos körülmények között aktivizálható.

Hanyag

aki: nem aktív, nem motivált, csak teljes irányítással képes elvégezni aktivitásait.
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1.9. Jutalmazás, büntetés

Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük. Ennek
formája bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is kiemelhetünk.
A tanulók jutalmazásánál az elért tanulmányi eredményekre, a közösség érdekében kifejtett
tevékenységre, magatartásra, szorgalomra, az iskola hírnevét öregbítő eredményekre kell figyelemmel
lenni.
A jutalmazás formái
Egyéni jutalmazási formák:
Az iskolában elismerésként a következő dicséretek adhatók:
Írásbeli:
szaktanári dicséret - Iskolai versenyen való indulásért, szereplésért, önmagához mért folyamatos jó
teljesítményért
osztályfőnöki dicséret - Iskolai vagy helyi versenyen való sikeres szereplésért. Kiemelkedő közösségi munkáért,
olyan egyszeri teljesítményt nyújt, mellyel saját és az osztályközösség jó hírnevét öregbíti.
igazgatói dicséret – Minden, az iskolánkért végzett, a diákság egésze elé példaként állítható tevékenységéért.
Megyei, területi, országos versenyeken való sikeres szereplésért. Az év során végzett kiemelkedő közösségi
munkáért. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásért. Igazgatói dícsérő oklevél adható
annak a tanulónak, aki az év végi osztályzatai alapján jeles, vagy kitűnő eredményt ért el. Igazgatói dícsérettel kell
kitüntetni azt a tanulót, aki kiemelkedő közösségi munkát végzett, illetve az iskola által szervezett
megmozdulásokon kiemelkedő eredményt ért el.
nevelőtestületi dicséret – legalább 2 tanéven keresztül elért kitűnő tanulmányi eredményéért, országos, sport,
kulturális, művészeti versenyen I-III. helyezést ér el, továbbá helyben szokásos módon emlékplakettel kiegészített
nevelőtestületi dícséret adható tanévenként egy fő 7., ill. 8. osztályt végzett tanulóknak, kiemelkedő közösségi
munkájáért és tanulmányi eredményéért.
Egyéb dicséretek:
 szóbeli,


szociális,



tárgyi,



tevékenységgel történő jutalmazás
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Büntetés formái
SZAKTANÁRI FIGYELMEZTETŐ
 felszereléshiány
 órai munka zavarása
SZÓBELI OSZTÁLYFŐNÖKI FIGYELMEZTETŐ
 rendszeresen nincs felszerelése
 beszélgetéssel, viselkedésével zavarja az órákat
 társaival szemben indulatosan viselkedik
 késik a tanítási órákról
ÍRÁSBELI OSZTÁLYFŐNÖKI FIGYELMEZTETŐ
 tiszteletlen tanáraival
 továbbra is zavarja a tanítási órákat
 társaival indulatos, agresszív
 mások értékeit eltulajdonítja
 kisebb kárt okoz az iskola vagy társai értékeiben (2000.- Ft-ot nem meghaladó érték)
 egyszeri, kirívó magatartásával megsérti a házirendet
OSZTÁLYFŐNÖKI INTŐ
 az előzőekhez képest viselkedése nem változik
 súlyosan megsérti a házirendet
 szándékosan kárt okoz környezetének
 durva, agresszív társaival
 tanáraival rendszeresen tiszteletlen
 veszélyezteti társai testi épségét
 kárt okoz az iskola vagy társai értékeiben
 mások értékeit eltulajdonítja
OSZTÁLYFŐNÖKI MEGROVÁS
 házirend súlyos megsértésével társának vagy osztályközösségének kárt okoz.
 írásbeli figyelmeztetést vagy intőt kapott legalább egyszeri alkalommal, de az ott felsorolt problémák
továbbra is fennállnak/ismétlődnek
IGAZGATÓI FIGYELMEZTETŐ
 szándékosan nagy értékű károkozás
 újboli iskolán belüli dohányzás
 társai testi épségének súlyos veszélyeztetése
 tiszteletlen, trágár beszéd tanáraival szemben
 dohányzás, egyéb élvezeti szer fogyasztása
 három
osztályfőnöki
elmarasztalása

összegyűlt

IGAZGATÓI INTŐ
 az előző viselkedések/vétségek bármelyikének ismétlődése
 vétséget
követ
el, mellyel
súlyosan megsérti
szándékosan kárt okoz az egyéni ill. társadalmi tulajdonban
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IGAZGATÓI MEGROVÁS
 súlyosan vét az erkölcsi és etikai normák ellen
 romboló/veszélyeztető hatással van az egyénre és közösségre
 rontja az iskola jó hírnevét, vagy szándékosan jelentős kárt okoz az egyéni vagy társadalmi tulajdonban
A rendkívül súlyos esetekben sor kerülhet a tanuló ellen fegyelmi eljárásra. Ennek részletes szabályozása
az intézmény házirendjében (2.2. pont) található.
1.10. A tanulók tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési módja,
diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái értékelése, beszámoltatások, ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérése során elsődleges követelmény, hogy az legyen differenciált,
személyre szóló, figyelembe véve a tanuló önmagához mért fejlődését. A folyamatos számonkérések
fejlődésorientáltak legyenek, melyeknél a pozitív megerősítés dominál, de tárja fel a hiányosságokat, tanulási
nehézségeket (erős pontok, gyengeségek, hogyan lehetséges a javítás), a reális önértékelés kialakítása érdekében.
Magatartás-problémák, devianciák ne befolyásolják a tantárgyi értékelést.

1.10.1. Az ismeretek számonkérésének formái és értékelés módjai
Diagnosztikus mérések
-

Minden évfolyamon az egyes tantárgyak esetén tanév eleji tudásszint mérés történik
A további fejlesztőmunkához szükséges információk gyűjtése.

Formatív értékelés
-

a szóbeli feleletek,
gyakorlati feladatok megoldásának értékelésekor

Szummatív értékelés
-

különböző vizsgák (osztályozóvizsga, szakmai vizsga, pótló vizsga, javítóvizsga)

A szöveges értékelés
-

órai munka, tanulmányi teljesítmény, órai aktivitás
az órán tanúsított figyelmes munkavégzés, feladattudat értékelése

Érdemjeggyel történő értékelés
-

szóbeli feleletek
kiemelkedő órai munka
tanuló által készített produktumok értékelése
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Autizmussal élő tanulók:
A gyermekek valamennyi írott, rajzos munkáját megőrizzük a félévi és év végi értékelésnél áttekintjük. A
számonkérésnek egységes formái és követelményei nincsenek. A gyermekek egy része sem írott, sem beszélt
nyelvet nem használ és nem ért, ezért a számonkérés hagyományos formái helyett megfigyelési kérdőíveket
alkalmazunk.
Diagnosztikus mérések:
Diagnosztikus mérést használunk helyzetfeltárás céljából a nevelési-oktatási folyamat adott szakaszába
lépéskor, az iskolakezdéskor, tanév elején. E felmérések hatékony segítséget nyújtanak a tervező munkához,
tanmenetek, fejlesztő programok írásához, habilitációs órákhoz.
1.10.2. A méréshez használható vizsgálati eszközök
PAC-I, PAC-II, HKI – értelmileg akadályozottak részére,
Kathleen Ann Quill féle kérdőív, Nottinghami fejlődési kérdőív autizmussal élő tanulók számára.
1.10.3. A tanulók teljesítményéről adott visszajelzések formái
 szóbeli (személyes) értékelés
 metakommunikatív eszközökkel
 numerikus (osztályzat, érdemjegy)
 szöveges értékelés
1.10.4. A tanulók teljesítményéről adott információk
A tantárgyat tanító pedagógusok minden tanév kezdetén a tantárgy követelményrendszerének ismertetése
mellett nyilvánosságra hozzák a tantárgy sajátos értékelési rendszerét, a mulasztások következményeit a pótlás
és javítás lehetőségeit.

Tanév közben adott információk:
numerikus értékelés (érdemjegy) havonta a naplóban, ellenőrző könyvben
szóbeli tájékoztatás (szülői értekezlet, fogadó órák…)
Félévkor:
numerikus értékelés (osztályzat) ellenőrző könyvben
Tanév végén:
Bizonyítványban numerikus értékelés
Rehabilitációs foglalkozásokról szöveges értékelés
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1.10.5. Pontértékek, százalékértékek
85-100% /Jeles/5/
A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képe azokat az évfolyam
követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Képes gondolatai, véleménye és a tanultak
megfogalmazására. Képességeinek megfelelő szinten tud az összefüggések meglátására, alkotó módon
tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani.
75-84% /Jó/ 4/
A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé bizonytalan.
Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segítséget igényel az
összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni.

50-74% / Közepes / 3/
A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása során
többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések meglátására
csak segítséggel képes. Sokszor szorul segítségre.
25-49% / Elégséges / 2/
A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására is
csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni,
fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
0-24% / Elégtelen / 1/
A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni.
Értékelés az autizmus spektrum zavarral élő tanulók esetében
Önállónak tekintendő a gyermek teljesítménye akkor is, ha valamely vizuális segédeszköz alkalmazásával
éri azt el. Az év végi bizonyítványban a tantárgyak osztályzata mellett minden esetben a gyermek
előmenetelét tartalmazó részletes pedagógiai jellemzésben kell összefoglalni a fejlesztés tartalmát,
eredményeit, a tanuló viselkedését, motiválhatóságát.
jeles

jó

közepes

sokat fejlődött, a követelményeket vizuális megsegítés mellett
önállóan
teljesíti, az ismeret, készség kialakult
fejlődött, a követelményeket szóbeli vezetéssel és/vagy szóbeli
prompttal
teljesíti, vizuális megsegítés mellett, az ismeret, készség kialakult, de
a
feladat végzésben néha előfordulnak hibák
részterületen fejlődött, a minimális követelményeket teljesítette, kis
fizikai
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segítséggel és/vagy prompttal, és/vagy szóbeli vezetéssel, vizuális
megsegítés mellett, az ismeret, készség néhány lényeges elmét
elsajátította
elégséges

a minimális követelményeket teljes fizikai segítséggel teljesíti, az
ismeret,
készség kialakulóban van, gyenge

elégtelen

nem fejlődött vagy hanyatlott, a minimális követelményeket nem
teljesítette

1.10.6. A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabály /20/2012
(VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§/ alapján
Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsga szervezhető: magántanulók, hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, valamely
tantárgyból egyéni felkészülést folytató tanulók számára, ill. azok, részére akiknél a tantestület engedélyezte,
hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen
eleget.
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A
tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. Az osztályozó vizsga
követelményeinek minden esetben meg kell egyeznie az adott évfolyam és adott fogyatékosságtípus számára
készült kerettanterv ismeretanyagával, de a tanuló értékelése során figyelembe kell venni a tanuló sajátos
képességrendszerét, szorgalmát is.
Különbözeti vizsga
Az igazgató írja elő más iskolából, évfolyamról érkezett tanulóknak a tanrendek (tananyagok) összevetése után.
Különbözeti vizsgát a tanuló akkor tehet, ha más iskolából érkezik és az intézményünket kijelölő szakértői
bizottság arra szóban vagy írásban javaslatot tett.
Különbözeti vizsgát a szülő/nagykorú tanuló írásbeli kérelmére a kérelem beérkezését követő 15. és 45. nap
között lehet szervezni, a különbözeti vizsga megkezdésének engedélyezését és a vizsga eredményét az igazgató
határozatban rögzíti.
Különbözeti vizsgát tehet a tanuló akkor is – szintén szülői kérelemre – ha a tanuló életkorának megfelelő
osztályfoknál alacsonyabb osztályfokon tanul, ám a gyógypedagógiai rehabilitációs orientáltságú oktatás
hatására hiányos ismereteit pótolta, a kultúrtechnikákat elsajátította, de képességei nem teszik lehetővé a
többségi intézménybe való visszavezetését.
Ez esetben is szükséges a szülő írásbeli kérelme, melyet az osztályfőnök írásbeli jellemzése támaszt alá.
Pótló vizsgára vonatkozó szabályok
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Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett
vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan,
a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó
szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a
vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen,
ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott
válaszait értékelni kell.
Javító vizsga
A egyes tantárgyakból a minimum követelmény nem teljesítése miatti vizsga
Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák idejét, rendjét az igazgató határozza meg, a törvényi előírásoknak
megfelelően.
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A vizsgatárgyak részei és követelményei
A vizsgatárgyak vizsgarészei és követelményei megfelelnek az évfolyamok teljesítésére vonatkozó hatályos
törvényi előírásoknak.

1.11. A tanulók továbbhaladása
Az intézménybe érkező új tanulók évfolyamba sorolására a Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs
Bizottság szakvéleményben hoz határozatot. A szülővel (gyámmal) egyetértésben a tanuló más csoportba való
sorolására az osztályfőnök tesz javaslatot, és a nevelőtestület dönt.
A kerettantervi dokumentumokban az évfolyamokra megfogalmazott követelményrendszert csak orientáló
jelleggel alkalmazzuk, és a továbbhaladás feltételeit a következőkben fogalmazzuk meg:
Tanulóink automatikus továbbhaladása lehetséges (nem buktatunk).
1.12. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
Kiemelt célok:
•

a dohányzás visszaszorítása,

•

az alkohol- és drogprevenció,

•

az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése,

•

az élelmiszerbiztonság fejlesztése,

•

egészségmegőrzés, munkavédelem,

•

aktív napi testmozgás kialakítása,

•

a közegészség- és járványügyi biztonság fokozása,

•

az egészséges fizikai környezet kialakítása,

•

környezet ápolása és védelme,

•

környezettudatos szemlélet, magatartásformák kialakítása.

Egészségnevelési elvek
•

Testi, pszichikai, szellemi szempontból egészséges fiatalok nevelése.

•
Az egészséges életmód a harmonikus, erkölcsös és konstruktív életvitel rendjének kiépítése úgy, hogy ezek
számukra alapértékké váljanak.
•

Az ehhez szükséges ismeretek, készségek, attitűdök elsajátításának kialakítása.

•
Elsődleges prevenció keretében az egészségvesztés megakadályozása; az egészség megőrzése, a specifikus
betegségek kialakulásának megelőzése.
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•
A tanulók természetismeret és családi életre nevelés órákon szerzett ismereteire támaszkodva, azokat
tudatosítva a tanulókban az ember és a környezet közötti kapcsolatot, azok hatékony kölcsönhatását.
•
Megismertetni a tanulókkal az egészségre kedvező és káros tényezőket, a betegségmegelőzési módokat,
eljárásokat, tudatosítani a tanulókban az egészséges életmód szabályait, normáit, a pozitív beállítódásokat.
•
Élethelyzetek, szituációk bemutatásával és elemzésével fejleszteni szemléletüket, viselkedési normáikat,
erkölcsiségüket, önmaguk és mások iránti felelősségérzetüket.
Egészségnevelés területei
•

Higiénikus, egészséges életvitel,

•

Betegségek elkerülése, egészség megóvása,

•

Lelki egészség megóvása, krízis-prevenció,

•

Függőséghez vezető motívumok feltárása, egészségkárosító szokások megelőzése,

•

Az egészséges táplálkozás,

•

A családi életre, nevelés,

•

Szabadidő – kultúra fejlesztése.

Környezeti nevelési elvek
•

A tanórákon az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozások hozzárendelése.

•
Az tanóra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzák fel. Kiemelt helyet kapnak a
hétköznapi élettel kapcsolatos témák.
•

Szakmai elméleti és gyakorlati oktatás környezettudatos szemlélete, a környezeti feltétel vizsgálata.

•
A diákjaink számára szakmai gyakorlatok alkalmával lehetőség van a környezeti nevelésre; a
környezetkímélő technológiák elsődlegessége.
•

Rendszeres üzemlátogatások, tanulmányi kirándulások szervezése.

•
Évente rendezett sportnapon a túrázás, kerékpártúra, lovaglás és egyéb sporttevékenységek során
találkoznak tanulóink a környezetvédelemmel kapcsolatos problémákkal.
•

A vízi- és más sporttáborok alkalmával az iskolától távol lévő környezettel ismerkedhetnek meg a tanulók.

•

A személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartás és életvitel.

•

A természeti és épített környezet szeretete és védelme, a sokféleség őrzése.

•
Tudományosan megalapozott a globális összefüggések megértése, ebből adódó mindennapi lehetőségek és
feladatok bemutatása.
•

Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód a szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban.
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1.13. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre, tanulókra. Pedagógusaink
törekednek a hátrányok mérséklésére. A tanulók képességeinek minél maradéktalanabb kibontakoztatására,
személyiségfejlődésük támogatására.
A gyermekvédelem előtérbe helyezésére, a lemaradók felzárkóztatására, a tehetségek felkutatására.
 Rendelkezünk a megfelelő ellátáshoz szükséges szakemberekkel. Különleges esetekben utazópedagógusi
ellátást kérünk.
 Intézményünkben törekszünk a méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítására.
 A tanórák, egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretein belül biztosítjuk tanulóink számára a
gyógypedagógiai megsegítést, sokoldalú képesség - és személyiségfejlesztést.
 A tanórákon élünk az egyéni képességekhez igazodó tanórai differenciáló munka megszervezésével.
 A tanulók egyéni adottságait figyelembe vevő módszereket, technikákat alkalmazunk az oktató munka
folyamatában.
 Biztosítjuk a tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulást.
 Szakembereink segítségével (logopédus, pszichológus, gyógypedagógus) konzultációslehetőséget
kínálunk, szakmai segítséget nyújtunk tanulóink szülei számára.
 Szoros kapcsolatot tartunk a szakértői bizottsággal.
 Továbbtanulás irányítása, segítése.
A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkózását segítő programok
 egyéni képességekhez igazodó tanórai munka megszervezése
 felzárkóztató órák szervezése
Kiemelten tehetséges tanulók esetén
 Iskolánkban osztályban tehetségszűrést végzünk.
 Élünk az egyéni képességekhez igazodó tanórai munka megszervezésével.
 tanulók egyéni adottságait figyelembe vevő módszereket, technikákat választunk
 Kezdeményezzük, támogatjuk a különböző versenyeken való részvételt és segítjük az azokra való
felkészülést egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretében.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók esetében:
 Rendszeres kapcsolatot tartunk a gyermekvédelmi és gyámügyi intézményekkel.
 Ifjúságvédelmi felelősünk segítségével aktívan közreműködünk annak működtetésében.
 Biztosítjuk a törvény által előírt gyermekvédelmi kedvezményeket.
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Autizmus spektrum zavarral élő (a továbbiakban autista) gyermekek, tanulók
intézményünkben, (óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő speciális
szakiskola, fejlesztő nevelés – oktatás, kollégium)
1. AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEK
1.1. Az autizmussal élő gyermek jellemzése
Gyermekkép
Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek nevelése során meghatározónak kell tekinteni
azt a tényt, hogy az autista gyermekek hasonlóan minden más gyermekhez - fejlődő és sajátos
személyiségek. Személyiségfejlődésüket azonban a genetikai adottságok, a normál érés
törvényszerűségei és a környezeti hatások mellett nagyban befolyásolja az autizmus, mely az
egész személyiséget átható fejlődési zavar, és az egész életen át tartó sérülés, illetve fogyatékos
állapot. Az autizmus súlyossága, a tünetek sokfélesége és kombinációik, a gyermek értelmi
szintje és egyéb képességei, a gyermek személyisége, a spontán érés folyamata: alapvetően
ezek a tényezők határozzák meg, milyen is valójában és összességében a gyermek.
Természetesen a felsoroltakon kívül a gyermek aktuális állapotát befolyásolja, hogy mikor
ismerték fel állapotát, részesült-e adekvát korai fejlesztésben, és milyenek szocio-kulturális
körülményei. Az egyénre szabott autizmus specifikus fejlesztés során is elsődleges célnak kell
tekinteni - a lehetőségek maximumát kihasználva - a személyiség-fejlődés minél
harmonikusabb, sokoldalúbb támogatását, kibontakoztatását.
Az autizmussal élő gyermekek jellemzése
Az autisztikus állapotok lényege a szociális, kommunikációs és speciális kognitív képességek
minőségi károsodása, mely a fejlődés devianciájában és jellegzetes viselkedési tünetekben
nyilvánul meg. Az autista gyermekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő szociális
készségek, illetve a rugalmas gondolkodás és kreativitás területén tapasztalható kognitív
nehézség, a beszéd szintjéhez képest károsodott kommunikáció, az egyenetlen intelligencia,
illetve képességprofil és a következményes sztereotip viselkedés, érdeklődés, aktivitás. A
sérülések okozta elsődleges és másodlagos viselkedési tünetek az igen súlyosból a jól
kompenzált állapotban csaknem tünetmentessé változhatnak, és az élet különböző szakaszaiban
különböző formában jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események hatására
felerősödhetnek a típusos tünetek. A tünetek változatossága mellett az autizmus súlyossága
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széles skálán szóródik. Az autisztikus szindrómák gyakran társulnak egyéb problémákkal,
melyek a következőképpen csoportosíthatóak:


értelmi fogyatékosság, mint a leggyakrabban társuló fejlődési zavar



beszéd-, érzékszervi-, mozgásfogyatékosság, stb.



viselkedésproblémák, pl. agresszió, autoagresszió.

A fejlesztés, illetve a hagyományos tanítási módszerek és tervezés módosítása szempontjából
kiemelkedő jelentőségű speciális tulajdonságok:


a másik személy szándékának, érzéseinek, érzelmeinek, gondolatainak, szempontjának
meg nem értése, az önmagára vonatkoztatás hiánya, legsúlyosabb esetben képtelenség
arra, hogy az embereket, mint számára a valóság egyéb elemeinél fontosabbakat, a
tárgyaktól megkülönböztesse,



belátás hiánya vagy korlátozott volta egyrészt a saját tudásával kapcsolatban, másrészt
a tudás, illetve ismeret megszerzésének forrásával, módjával kapcsolatban.



a szociális megerősítés jutalomértékének, illetve a belső motiváltságnak gyakran teljes
hiánya, - a gyermekeknek nagyon kevés dolog, vagy szokatlan dolog okoz örömöt,



a beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is. Ezt a
nehézséget fokozzák a beszéd emocionális, szociális sajátosságai,



az egyenetlen képességprofil (pl. ismeretek és önellátás, mechanikus és személyes
memória közötti szakadékszerű különbségek),

Típusos erősségek, amelyekre az autizmussal élő gyermekeknél építeni lehet:


a megfelelő szintű vizuális információt általában értik,



tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás,



jó mechanikus memória,



megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témánál kiemelkedő koncentráció,
kitartás



egyes, nem szociális tartalmú területeken relatíve jó képesség (pl. memoriter, zene).

Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a fejlesztés során:


szenzoros információfeldolgozás zavarai,



figyelemzavar,



utánzási képesség sérülése,
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percepciós, vizuomotoros koordinációs problémák,



analízis, szintézis műveleteinek problémája,



lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás sérülése,



általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának problémája,



emlékezetfelidézési problémák (szociális tartalmaknál és személyes élményeknél),



nehézség már ismert tudásanyagban szociális elem bevezetésekor vagy új körülmények
közötti alkalmazáskor,



a feladat céljának nem értése,



a reális jövőre irányultság hiánya,



szimbolikus gondolkodás fogyatékossága,



énkép, éntudat fejlődésének zavara,



a valóság téves értelmezése, felfogása,



realitás és fantázia összetévesztése,



szóbeli utasítások félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, többtagú
utasítások esetén,



képességek, ismeretek kreatív (nem mechanikus, vagy sztereotip) alkalmazásának
hiánya,



gyermekközösségben áldozattá, bűnbakká válás, más esetben szociálisan inadekvát
viszonyulás a kortársakhoz,



strukturálatlan időben passzivitás, reaktív viselkedésproblémák,



félelmek, fóbiák (gyakran - más által megszokott - hétköznapi tárgyaktól, hangoktól).

A fenti problémák következménye, hogy a szociális, kommunikációs kontextusban zajló
ismeretelsajátítás akadályozott, ezért az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek számára a
világról való megértés keretéül elsősorban nem a személyek közötti kapcsolatok szolgálnak.
1.2 Általános módszertani alapelvek, melyek minden autizmussal élő gyermek fejlesztése
során alkalmazandók nevelési helyszíntől, intézménytől függetlenül
1. A fejlesztés minden esetben formális és informális felméréseken alapuló, egyéni fejlesztési
terv alapján történik. E felmérések a szociális adaptáció színvonalára, a kommunikációs szintre,
a meglévő kognitív képességekre, mentális korra vonatkoznak. Az egyes képességterületek
fejlesztése közvetlenül a felmért meglévő és kialakulófélben lévő készségek azonosításán
alapszik.
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2. A felmérés során azonosított, már meglévő készségek alapot jelentenek a további készségek
kialakításához, így azok használatát folyamatosan el kell várni, a fejlődést rendszeres
felméréssel követni kell.
3. A környezet protetikus környezetté alakítása és az ehhez kapcsolódó egyénre szabott vizuális
eszköztár megteremtése (az időbeli és térbeli tájékozódás, vizuális, augmentatív struktúra
létrehozása) elengedhetetlen.
4. Az idő, az élethelyzetek, a tevékenységek gondos, pontos, a gyermek által jól átlátható
strukturálása elengedhetetlen.
5. Az egyes gyermeknek megfelelő, egyéni motivációs rendszer létrehozása szükséges.
6. Augmentatív, vizuálisan segített kommunikációs rendszer a speciális környezeten belül a
személyek között, beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt.
7. A gyermek felé irányuló kommunikációnak mindenkor igazodnia kell a gyermek mentális
korához, beszédértésének valódi szintjéhez és autisztikus nehézségeihez: mennyiségében,
tartalmában, időzítésében, szóhasználatában, nyelvi komplexitásában, változatosságában,
metakommunikációjában.
8. A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információk
átadására a gyermek szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól mindinkább független
módszereket: pl. vizualizált instrukció, folyamatábra, stb.
9. A fejlesztésben és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető a kognitív viselkedésterápiás
módszerek alkalmazása.
10. A szimbolikus gondolkodás sérülése miatt a gyermekek fejlesztése során a játéktárgyak
használata helyett törekedni kell a valós, a mindennapi életben használt tárgyak, eszközök
alkalmazására, (illetve a játéktárgyak használatát az adott, ritka esetben tanítani kell).
11. Optimális esetben az új készségek és ismeretek elsajátítása egyéni helyzetben történik, napi
rendszerességgel szervezve.
12. Az általánosítás nehézsége miatt fokozott jelentőségű, hogy az ismereteket valós
élethelyzetekben sajátítsa el, illetve gyakorolja be a gyermek, és a már megtanult ismereteket
minél több helyzetben tanulja alkalmazni
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13. A fejlesztés során a sérülés-specifikus szociális, kommunikációs és kognitív fejlesztés
áthatja az intézményben töltött idő minden percét.
1.3. A fejlődési szemlélet érvényesítése
Az autizmus következményeként az egyes fejlődési fokok nem feltétlenül épülnek egymásra
(pl. a nyelvet használó tanulónál a beszéd kialakulását nem előzi meg a preverbális
kommunikáció értése és használata). Az egyes fejlődési területek között lehetnek
szakadékszerű különbségek, de a fejlődési szintek között, és azokon belül is egyenetlen a
fejlődés.

A

deviáns

fejlődés

kompenzálására

inadaptív

kognitív

stratégiák,

viselkedésproblémák alakulnak ki, melyek szakszerű terápiás és oktatási módszerekkel
megelőzhetőek illetve korrigálhatóak.
1.3.1. Speciális megközelítés a tanításban
Az új készségek és ismeretek elsajátítása egyéni tanítási helyzetben történik a szociális és
kommunikációs nehézségek miatt, napi rendszerességgel szervezve. A tanítás kudarca esetén
nem feltételezhető, hogy a gyermek szándékosan nem teljesít, el kell hinni, hogy nem képes
elvégezni a feladatot. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert gyakran az a látszat, hogy a tanuló
„dacból” nem végez el bizonyos feladatokat, melyeket máskor, mással már tudott. Ennek
leggyakoribb oka, hogy az autizmussal élő gyermek számára a körülmények legkisebb
változása is új helyzetnek minősül, melyben nem képes készségeit, tudását mozgósítani.
A tanításban mindig a meglévő tudást bővítjük egyetlen új mozzanattal. (egy új szín, forma,
mozdulat, stb.) Az optimális terhelés érdekében a feladatokat a gyermek képességeinek
megfelelő lehető legnagyobb nagyságú lépésekre kell bontani.
A feladatoknak a tanuló szempontjából értelmesnek kell lenniük, ezért az ismereteket lehetőleg
abban a kontextusban tanítjuk, melyben a gyermeknek alkalmaznia kell azokat. Az elsajátított
ismereteket, az új készségeket a lehető legtöbb olyan helyzetben gyakoroltatni kell, melyben
funkcionálisak. A fejlesztésben való továbblépéskor csak azokra az ismeretekre, készségekre
alapozhatunk, melyeket a tanuló folyamatosan gyakorol. A tanultak folyamatos szinten-tartása
szükséges.
Egyénre szabott motivációs rendszert kell kialakítani. Jutalomnak azt tekinthetjük, ami a
gyermek számára örömforrás (ez lehet nagyon egyedi, szokatlan, a tárgyaktól a szociális
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megerősítésig). Törekedni kell arra, hogy a tevékenység önmagában jutalomértékűvé váljon,
hogy fokozatosan el lehessen hagyni a külső jutalmakat.
Az oktatás nevelés során támaszkodni kell a meglévő ép, esetleg kiemelkedő képességekre,
speciális érdeklődésre, melyek különösen fontosak lehetnek a pályaorientáció szempontjából.
A fejlődési egyenetlenség csökkentése azonban elsőbbséget kap a szigetszerű képességek
fokozott fejlesztésével szemben. A követelményeket az objektív körülményekből fakadó
szükséges dologként kell megjeleníteni, és nem a pedagógus személyes kívánságaként.
1.4. Pályaorientáció területén elvégzendő feladatok
Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság támogatása kiemelkedően fontos. Az
autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az önállóság megalapozása már a fejlesztés
kezdetétől jelen van, mivel számos alapfeltétele hiányozhat, többek között a rugalmasság, az
együttműködés és a bizonytalanság tolerálásának és kezelésének képessége. Az elérhető
felnőttkori önállóság nagy egyéni eltéréseket mutat. A pályaorientáció során a
munkaképességek mellett a szociális-kommunikációs fejlettséget és a munkaviselkedés
színvonalát is figyelembe kell venni. Fontos, hogy a pályaorientáció során építsünk a tanuló
speciális érdeklődési körére, erősségeire.
2. AZ INTÉZMÉNYI ÉLET MEGSZERVEZÉSE
2.1. A protetikus környezet
Az autista gyermekek akadályozottságukból eredően csak korlátozottan képesek arra, hogy
megtanuljanak térben, időben és szociális környezetben tájékozódni. Fejlesztésük során
számolni kell percepciós és szervezési készségeik sérülésével, a nyelvi megértés problémáival,
nehézségekkel a sorrendiség felidézésében, saját viselkedésük megszervezésében, figyelmük
összpontosításában, személyes emlékeik felidézésében, stb. Éppen ezért a környezet kaotikus,
értelmezhetetlen és félelmetes lehet számukra. A fogyatékosság következményeit önállóan nem
képesek kompenzálni, a kaotikusnak megélt környezethez nem tudnak alkalmazkodni.
A protetikus környezet a környezet adaptálását jelenti a gyermek speciális igényeihez, hogy
mintegy segédeszközként (protézisként) működjön a fogyatékos készségek kompenzálásához,
illetve a fejlesztéshez. A speciális ellátást nyújtó intézmény életében a közös napirend csupán
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keretét adja a mindennapi rutinnak. A napirend, illetve az élet szervezése individualizáltan
történik, és az egyik legfontosabb dimenziója a speciális fejlesztésnek.
A protetikus környezet kialakításának általános célja a lehető legnagyobb fokú önállóság
elérésének segítése speciális eszközrendszer használatával, amely elsősorban a vizuális
információátadás módszerére támaszkodik. A protetikus környezet a fejlesztés teljes ideje alatt,
illetve ideálisan otthon, távlatilag az egész életen át használandó és az összes tevékenység
keretét adja. Szintje, tartalma, formája a gyermek fejlődését követve változik.
2.1.1. A protetikus környezet kialakításának céljai
1.) A tér- idő szervezése nyújtson minden gyermek számára látható és érthető információt arról,
hogy:


mit kell, illetve lehet csinálni,



hol történnek az egyes tevékenységek (pl. csoportszobában, osztályban, udvaron,
mosdóban),



mennyi ideig tartanak,



mi lesz a következő tevékenység.

2.) A gyermek biztonságérzetének megalapozása oly módon is, hogy számára jól érthetően
előre jelezzük az aktivitásokat.
3.) A zökkenőmentes, önálló tevékenységváltás tanítása.
4.) Az azonossághoz való ragaszkodás csökkentése, a változások elfogadtatása, speciális
eszközökkel.
5.) Változatos tevékenykedés kialakítása
6.) A viselkedésproblémák megelőzése.
A pedagógus feladatai:
1.) A speciális, egyénre szabott protetikus környezet és eszközrendszer tervezése, kialakítása,
úgy, hogy a tárgyi környezet megfelelő felépítése, áttekinthetősége vizuális támpontokkal
szolgál a gyermekeknek. Tervezésének szempontjai:


Amikor egy terem strukturálásán gondolkozunk, mindig a legalacsonyabb szintű gyermek
képességeit vegyük alapul.
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A környezet legyen biztonságos, a gyermekek testi épségét veszélyeztető eszközök és
anyagok megfelelő tárolása, elhelyezése, szökés, elkóborlás megelőzése nagyon fontos.



A terem bútorainak elrendezése segítheti a gyermekek önálló tevékenységét, a szabályok
és határok felismerését és azokhoz való alkalmazkodást.



A munkaterület legyen csendes, ingerszegény tér, esetleg "kuckó" alakítható ki a csapongó
figyelmű gyermeknek.



A különböző tevékenységekhez igazodó helyszínek kijelölése, határvonalak világos
jelölése, az eszközök adott helyszínen való alkalmazása elősegíti, hogy a gyermekek
önállóan felismerjék, hol tartózkodnak, milyen viselkedést vár el a környezet.



A környezet beláthatóvá tétele és a szokások együttes kialakítása biztonságot ad az autista
gyermekeknek.



A szabadidős terület legyen a kijárattól távol, világosan jelölt területi határokkal,
pedagógus számára jól átlátható. Csak olyan játékeszköz legyen a polcon, amit tudnak
használni a gyermekek. Fáradékony gyereknek pihenőkuckó, szivacsheverő alakítható.



Az étkezés helye legyen egyértelmű a gyermekek számára. Ha nem tudunk erre külön teret
biztosítani, feltétlenül jelezzük jól láthatóan (pl. asztalterítő, asztal helyzetének
megváltoztatása), hogy milyen tevékenység következik.



A mosdók legyenek közel a csoportszobához, osztályteremhez. Az önálló vécé használat,
valamint toalett tréning esetén is célszerű, ha a gyermekeknek nem kell hosszú utat
megtennie a mosdóig.

2.) A környezet és a vizuális segédeszközök használatának egyénre szabott tanítása.
3.) A speciális eszközrendszer fejlesztése, bővítése a gyermek fejlődésével párhuzamosan.
2.1.2. A protetikus környezet elemei
1.) a tér-idő szervezése (napirend, folyamatábrák, munkaszervezés, munkarend)
2.) egyéb vizuális információhordozók (pl. képi segédeszközök, az augmentált kommunikáció
eszközei)
2.2. A tér – idő szervezése
A térstruktúra a tevékenységek megfelelő térhez kapcsolását, az időstruktúra a tevékenységek
sorrendiségének kialakítását jelenti.
10
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2.2.1. A napirend alkalmazása
A napirend információhordozó eszköz, melynek segítségével a környezet a gyermek számára
jelzi a tevékenységek helyét és sorrendjét. Ismeretlen helyzetekben is alkalmazható változások
előrejelzésére, az új aktivitások napi rutinba történő fokozatos beillesztésére.
A napirend tájékoztatja a gyermeket arról, hogy mit és hol tegyen, valamint arról, hogy milyen
sorrendben következnek az egyes tevékenységek. Láthatóvá teszi az idő múlását és beosztását.
Számos egyéb kiegészítő információt is tartalmazhat, például a tevékenységben résztvevő
személyek fényképét, körülményeket, feltételeket, alternatív lehetőségeket, a gyermek
igényeihez igazodva.
Egyénre szabott kialakításakor és használatában a következő szempontokat kell figyelembe
venni:
1.) A gyermek által biztosan érthető szimbólumszinthez igazodó formát kell választani. Ennek
alapján a napirend lehet tárgyas vagy képes.


Tárgyas: a gyermek képességeitől függően alkalmazhatóak az aktivitásokban használt
konkrét tárgyak, kisebb, de azonos funkciójú tárgyak, tárgyak részei, metszetei. A
tárgyas napirend tanításának alapfeltétele, hogy a gyermek tudjon tárgyat tárggyal
egyeztetni.



Képes: fotók, rajzok, piktogramok a tevékenységek nevének szóképével. A képes
napirend használata esetén meg kell győződni arról, hogy a gyermek tárgyat-képpel,
képet képpel egyeztet.

2.) Minden esetben csak a gyermek számára átlátható időtartamot jelezzük előre.
A napirend hossza ennek megfelelően a következőképpen alakulhat:


csak a soron következő tevékenységet jelzi,



két egymást követő aktivitást jelez előre,



néhány egymást követő aktivitás jelenik meg a napirenden,



a nap teljes programja előre látható.

3.) A napirend-használat elsajátításának fázisában nem tartalmaz változásokat, mert a tanulási
folyamat során a környezet alkalmazkodik a gyermek szokásaihoz.
11
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4.) A napirend elhelyezése segítse elő annak önálló használatát.
Ennek alapján a napirend elhelyezése:


fix (pl. falra rögzített),



mobil (pl. a képek fotóalbumban vannak).

2.2.2. Tevékenységszervezés
A tevékenységszervezés különböző formáinak tanításakor is az a legfontosabb cél, hogy
vizuális segítséggel és információkkal helyettesítsük a pedagógus segítségét, pótoljuk a hiányzó
készségeket a lehető legnagyobb önállóság elérésének érdekében. A tevékenységszervezés az
egyes napirendi pontokhoz tartozó tevékenységek elvégzéséhez nyújt vizuális segítséget és
struktúrát.
Folyamatábrákkal és tárgyak sorba rendezésével segíthetjük felidézni a tevékenységek lépéseit
és a lépések sorrendjét. A folyamatábrák az egyes gyermekek igényeihez igazodnak és minden
olyan információt tartalmaznak, mely az adott tevékenység önálló elvégzéséhez szükséges. A
munkaszervezés eszközei segítenek a tevékenységekhez szükséges tárgyak, eszközök
elrendezésében.
Egyértelműen megmutatja adott tevékenységen belül, hogy milyen sorrendben és hogyan kell
elvégezni azt. A gyermek számára egyértelmű, megfelelő számú lépésre bontja a feladatokat.
A munkaszervezés megkönnyíti a gyermek számára, hogy megtanulja és elfogadja a dolgok
változását, amikor a kezdeti állapot megváltoztatásával kész munkadarab, befejezett feladat
készül. A munkarend jelzi, hogy meddig fog tartani egy napirendi tevékenység. Meghatározza
a feladatok, aktivitások mennyiségét, elvégzésük sorrendjét és rendjét (hogyan jut a gyermek a
feladatokhoz). A munkarend és munkaszervezés alkalmazásának lehetőségét mutatjuk be az
asztalnál végezhető önálló, ún. strukturált munka rendszerén keresztül.
2.2.3. Strukturált munka
A strukturált munka megalapozza az önálló munkavégzéshez szükséges készségeket.
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Feladata, hogy lehetővé tegye az önálló tevékenységhez szükséges kommunikációs, kognitív,
szociális készségek tanítását, a megszerzett ismeretek, kialakult készségek gyakorlását, szinten
tartását.
A strukturált munkavégzés feltételei:


A munkarend megtervezése, kialakítása, mely jól érthető módon vizualizált formában
informálja a gyermeket arról, hogy meddig fog tartani a tevékenység, hány feladat,
milyen sorrendben következik, és hogyan jut hozzá.



A munkaszervezés megtervezése, kialakítása, mely segít a tevékenységekhez szükséges
tárgyak, eszközök elrendezésében, és láthatóvá teszi a feladatok elvégzésének helyes
sorrendjét.



A strukturált munkahelyzet tanításának legfontosabb alapfeltétele, hogy a gyermek
tudjon asztalnál ülni, figyelmét a feladatra koncentrálni, sorrendet követni, észlelni a
feladat végét és leválni arról.

A feladatvégzés időtartama és gyakorisága a gyermek képességeitől, teherbírásától függő.
A feladatok száma 1 - 6 feladatig emelkedhet. Akkor kaphat egynél több feladatot a gyermek,
ha képes az önálló feladatváltásra. A feladatok száma a munkavégzésre fordítható idő és a
feladatok nehézségi fokának függvényében határozható meg.
A feladatok lépéseinek száma
Egydobozos egylépéses feladattól a többlépéses alaplapos szervezésű feladatig a gyermek
képességétől függően adhatók.
Célszerű a feladatsort a legegyszerűbb feladattal kezdeni, fokozatosan nehezíteni és kedvelt
feladattal befejezni.
Feladatváltás
A gyermek az asztal bal oldalára készített feladatot (amelyet a pedagógus, vagy ő maga készít
oda) elkészíti, majd jobbra a kijelölt helyre teszi, illetve visszaviszi a polcra, ahonnan elhozta.
Addig ismétli ezt a folyamatot, amíg a feladat dobozai, illetve a dobozokat jelölő jelkártyák el
nem fogynak az asztaláról.
Ajánlott feladattípusok
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Egyeztetés tárgyat tárggyal, képet képpel, tárgyat, képet funkcióhoz.



Szortírozás különböző szempontok szerint (szín, forma, méret, funkció, anyagminőség
stb.).



Szerelés (csavarozás, illesztés stb.).



Csomagolás többféle technikával (dobozba, borítékba stb.).



Sorrendbe rakás megadott szempontok szerint.



Önkiszolgálással kapcsolatos feladatok gyakorlása (gombolás, zipzárazás, cipőkötés
stb.).



Tantárgyakhoz, tantervi követelményekhez kapcsolódó gyakorlást, ellenőrzést segítő
feladatok.

Egyéb vizuális segédeszközök
Az egyéb vizuális segédeszközök közé tartozik például a kommunikációs kártya, a tájékozódást
segítő rajzok, ábrák, emlékeztető szempontok, stb. Ezek az augmentált kommunikáció
eszköztárának elemei.
2.3. Szociális készségek fejlesztése
Az autizmusban sérült három terület közül (szociális viselkedés, kommunikáció és rugalmas
gondolkodás) a legmarkánsabb problémákat a szociális interakciókban fedezhetjük fel: az
autizmus mint „szociális fogyatékosság” a legvilágosabban specifikus. Természetesen
egymástól elválaszthatatlan az első két terület, hiszen a valódi kommunikáció mindig
valamilyen szociális interakciót is jelent. Elsődleges fontosságú speciális pedagógiai cél tehát
a gyermek képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az ezt megalapozó elemi
készségek fejlesztése, tanítása. A szociális fejlesztési feladatok között a beilleszkedést
közvetlenül elősegítő készségek fejlesztése mellett fontos feladat a szabadidős készségek
tanítása is (bővebben a Játék című fejezetben). A tanítási, fejlesztési módszerek kiválasztásakor
feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az autizmusból fakadó nehézségek megakadályozzák a
gyermeket abban, hogy a szociális készségeket spontán, intuitív úton sajátítsák el. Mindezek
következménye, hogy a tanítás metodológiájában elsődleges fontosságú szerepet kapnak a
kognitív- és viselkedésterápiás eljárások, amelyek mellett a gyermek egyéni szükségleteinek és
képességszintjének megfelelően alkalmazunk más fejlesztési módszereket és programokat is,
lásd zenei interakció. A szociális fejlesztés (a kommunikációhoz hasonlóan) áthatja az óvodai
fejlesztés egészét, minden területen megjelenik hol célként, hol feladatként, hol feltételként. A
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komplex szociális viselkedésminták tanítása iskolai feladat lesz, az óvoda feladata az alapozó
készségek kialakítása.
2.3.1. A fejlesztés fő területei
A taníthatóságot megalapozó szociális készségek megtanítása:


Más személyek jelenlétének felismerése és elfogadása.(óvodában, kisiskolában)



A pedagógus segítségének elfogadása.



A csoport/osztály életének szabályainak, szokásainak elsajátítása.



Az elemi viselkedési szabályok elsajátítása.



Az utánzási készség fejlesztése.

Önmagáról való tudás tanítása:


Személyi adatok megtanítása.



Saját külső tulajdonságainak tanítása.



Saját maga és más személyek elkülönítése. (Pl. önfelismerés tükörben)



Elemi élménymegosztás tanítása.



A gyermek által gyakran végzett, megszokott tevékenységek felsorolása.



Annak tudatosítása, hogy a gyermek/tanuló mit tud és mi az amelyet segítséggel képes
végezni, mi az amit egyáltalán nem tud



Kedvelt és elutasított dolgok meghatározása



Kellemes és kellemetlen dolgok meghatározása



Saját élmények felidézése



Saját teljesítmény értékelése megadott szempontok alapján, önellenőrzés



Saját viselkedésére vonatkozó szabályok betartásának tanítása



Sztereotip viselkedésformák kontroll alá vonása

Kapcsolatteremtés, fenntartás:


A metakommunikáció megértésének és használatának fejlesztése.



Ismerős és ismeretlen személyek felismerése, nevének, külső és nem látható
tulajdonságainak megtanítása,



Egyszerű szociális rutinok megtanítása (pl. köszönés, segítségkérés).
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Az

információcsere

szabályainak

tanítása,

a

kommunikációs

interakció

kezdeményezése, fenntartása, befejezése.


Intézményen belüli, kívüli szociális helyzetek viselkedési szabályainak betartása.



Elemi kooperáció felnőttel, gyermekkel.



A legnyilvánvalóbb érzelmi reakciók felismerése és az azokhoz illő megfelelő
viselkedés szabályai



Az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció
és önállóság feltételeinek megteremtése.

Az óvodai, iskolai élet minden területén megjelenő szociális fejlesztést speciálisan erre a célra
létrehozott egyéni fejlesztési helyzetben végzi a pedagógus. A már megtanult viselkedésminták
valódi élethelyzetekben való gyakorlása elengedhetetlen feladat.
A fejlesztés keretei:
Az előre megtervezett helyzet létrejöhet egy felnőtt - egy gyermek között, egy felnőtt – egy
gyermek - egy felnőtt segítő között, illetve egy felnőtt segítheti két gyermek kapcsolatalakítását,
az elemi szintű kiscsoportos helyzet felé mutat a Babzsák program.
Hatékony forma lehet a fordított integrációs helyzet, amikor ép gyermekek látogatnak el autista
társaikhoz pedagógus által megtervezett céllal. A szociális fejlesztés hatékony segédeszközei
pl. az énkönyv, fényképek, videófelvétel.
2.4. A kommunikációs készségek fejlesztése
A fejlesztett készségek, a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az
információcsere eszközei. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy fejlődési zavara,
hanem a kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkció megértésének sérülése.
Minden autista gyermeknél - függetlenül verbális képességeinek színvonalától – elsődleges
fontosságú cél az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia
megteremtése. E cél megvalósításához egyénre szabott kommunikációs eszközök (pl. alternatív
kommunikációs rendszerek, metakommunikáció) használatának tanítása szükséges.
Hasonlóan a szociális fejlesztéshez, a kommunikációs készségek tanításának módszertanában
is elsődleges fontosságú szerepet kapnak a kognitív- és viselkedésterápiás eljárások, amelyeket
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a gyermek egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelően kiegészítendőek más
fejlesztési módszerekkel is (lásd: segítő programok).
2.4.1. Az autista gyermekek kommunikációjának jellegzetességei
Az autista gyermekek a kommunikáció értés és használat szempontjából is rendkívül heterogén
csoportot alkotnak. A problémák megjelenése egyedi, de minden gyermek közös abból a
szempontból, hogy a kommunikációs eszköz szociális alkalmazása gyenge marad a gyermek
általános képességszintjéhez viszonyítva is.
Az óvodába lépő autista gyermekek többsége nem beszél, mások echolálnak, vagyis azonnal
vagy késleltetve megismétlik az elhangzottakat, és vannak a nyelvet formai szempontból
bizonyos kontextusokban megfelelően használó gyermekek is. Az értés szempontjából is
rendkívül vegyes a kép, némelyik gyermek bizonyos mértékig érti a beszélt nyelvet, mások
egyáltalán nem reagálnak a beszédre. Jellemző, hogy a jól beszélőgyermek beszédértése
elmarad a beszédprodukció mögött. A beszédre valamelyest megfelelően reagáló gyermekek
megértésére jellemző, hogy szó szerint értelmezik az elhangzottakat.
Közös jellegzetesség, mely a beszédet használó gyermekekre is igaz, hogy a látható, konkrét
információk feldolgozásában sokkal sikeresebbek, mint olyan elvont és bonyolult jelrendszer
megértésében, amilyen például a nyelv.
2.4.2. A kommunikációs készségek felmérése
Fel kell mérni a kommunikációs készségeket az alábbi területeken a megértés és a használat
szempontjából. A felmérés a spontán meglévő készségekre irányul.
1.) A kommunikáció módjai és szintjei: verbális-alternatív, metakommunikatív-viselkedéses.
Tágan értelmezve ide tartoznak azok a viselkedésbeli megnyilvánulások is, amelyekkel a
gyermek válaszol az őt ért ingerekre anélkül, hogy azokat tudatosan használná a környezet
befolyásolására. (pl. dührohamok).
2.) A kommunikáció eszközei: tárgyak, képek, természetes gesztusok, jelek, beszéd, hangadás,
stb.
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3.) Szókincs, jelentés (tárgyak, személyek, cselekvések, helyszínek, minőségek, belsőállapotok
stb. megnevezése). A felmérésnél számítanunk kell a szó szerinti értelmezésre és arra, hogy az
értés és használat kontextustól függő.
4.) A funkciók felmérésekor képet kapunk arról, hogy a gyermek mire használja
kommunikációs készségeit, illetve arról, hogy milyen funkciókat ért meg. Funkciók (utalás,
üdvözlés, kérés, kérdezés, utasítás, állítás, felajánlás, tréfa, vita, tiltakozás, figyelemfelhívás,
visszautasítás, kommentálás, információadás, kommunikáció, az érzelmekről).
5.) Kontextus (a különböző helyzetek, amelyekben kommunikálunk). Hol? Kivel? Milyen
körülmények között használ a gyermek kommunikációt?
A felmérés alapján egyénre szabott fejlesztési terv készül.
2.4.3. A fejlesztés területei
1.) Preverbális kommunikáció
2.) Alternatív kommunikációs rendszer használata.
3.) A beszédértés és beszédhasználat.
4.) A metakommunikáció értése és használata.
2.4.4. A fejlesztés fontosabb módszertani elvei
1.) A kommunikációs eszköz funkcionális használatának tanítása, melynek érdekében a tárgyi
és szociális környezetet tudatosan úgy kell szervezni, hogy aktív kommunikációra késztesse a
gyermeket.
2.) A kommunikáció célja és eredménye közti összefüggés a fejlesztés egyik motivációs bázisa
(pl. értse meg a gyermek, hogy viselkedése egyértelmű következményekkel jár, pl. ha kér
valamit, megkapja, a pedagógus ne szolgálja ki a gyermeket automatikusan).
3.) A fejlesztés során a meglévő, funkcionálisan használt kommunikációs eszközt a lehető
legtöbb természetes helyzetben alkalmaztatni kell, mert a meglévő készségeket a gyermekek új
helyzetekben spontán ritkán, vagy nem alkalmazzák.
A fejlesztés keretei:
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A fejlesztési keretek megegyeznek a szociális készségek fejlesztésének kereteivel és attól nem
választhatóak el.
2.5. Kognitív készségek fejlesztése
Az autizmussal élő gyermekek egy része valamilyen szintű értelmi sérülésben is szenved. Az
autizmus specifikus fejlesztési célok mellett tehát az értelmi szintnek, illetve az egyenetlen
képesség-struktúrának megfelelő kognitív fejlesztési célok is szerepet kapnak az oktatás és
nevelés során. A következőkben azon sérült kognitív készségekkel foglalkozunk, amelyek
autizmus specifikusak, illetve gyakran jelennek meg járulékos problémaként. Az autizmussal
élő gyermekek kognitív stílusát a rugalmas gondolkodás, valamint az információk jelentés-teli
egészként való észlelésének, értelmezésének sérülése jellemzi. Jellegzetes nehézségek
tapasztalhatóak az általánosításban, a szimbólumok kezelésében és a belső forgatókönyvek
kialakításának és alkalmazásának területén. Részben e problémák következménye a sérülések
triásza az autizmusban, azaz a jellegzetes viselkedéses kép. Így természetesen a kognitív
fejlesztési célok erőteljesen befolyásolják a szociális és kommunikációs terület fejlesztését is.
2.5.1. A fejlesztés legfontosabb feladatai
Jelentésteli információk kiemelésének elősegítése:
1. a figyelem irányuljon a környezet lényeges ingereire,
2. lényegkiemelés képességének elősegítése.
3. A figyelem terjedelmének bővítése, időtartamának növelése.
4. Cselekvések tervezésének, kivitelezésének tanítása.
5. Alternatív problémamegoldó stratégiák tanítása lehetőleg abban a kontextusban, ahol azt
alkalmazni kell.
6. A megtanult készségek általánosítása, alkalmaztatása a lehető legtöbb természetes
élethelyzetben.
7. Elvont fogalmak, összefüggések (pl. idői, ok-okozati relációk) megértésének elősegítése

3. A SZOCIÁLIS FEJLESZTÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK
3.1. „Babzsák” későbbiekben kommunikációs fejlesztő foglalkozás
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A "babzsák" játékos szociális-kommunikációs fejlesztő program, mely elnevezését az ismert
eszközről kapta. Átmeneti helyet foglal el az egyéni fejlesztés és a klasszikus csoportos
foglalkozás, illetve a természetes élethelyzetek között. A "babzsák" helyzetben tanultak tehát
elsősorban a különböző társas helyzetekben való részvételt alapozzák meg.
A program tanításának célja, hogy a hiányzó vagy fogyatékos szociális és kommunikációs
készségeket pótolja, a formalizált szituáció, struktúra, szabályok alkalmazásával és a babzsák
eszköz használatának segítségével. Védett, biztonságosnak megélt, jól átlátható, érthető
környezetet, helyzetet biztosít a hatékony fejlesztéshez.
A babzsák, mint eszköz szerepe a szociális és kommunikációs készségek közül a hiányzó
kölcsönösség, a szerepcsere tárgyi, érzékelhető/megfogható megjelenítése:


a hallgató-beszélő szerep váltakozásának,



a figyelem-fókusz váltakozásának,



a szemkontaktus és szerepcsere összekapcsolásának,



a szociális interakció kezdetének és végének jelölése felnőtt és gyermek között, stb.

3.1.1. Fejlesztési feladatok
1.) Preverbális készségek: közös tárgyra irányított figyelem, szemkontaktus és mutatás
használata a szociális kommunikációban,
2.) a kommunikációs eszközök (beszéd, metakommunikáció, alternatív kommunikáció)
funkcionális használatának tanítása,
3.) Alapvető szociális-kommunikációs alapozó és kognitív készségek fejlesztése:


figyelem,



várakozás,



sorra kerülés kivárása,



testi közelség, testkontaktus elviselése

4.) Egyéb fejlesztési feladatok (lásd a szociális készségek fejlesztése fejezetben)
3.1.2. A fejlesztés keretei


Állandó helyszínen, félkörben elhelyezkedve, szőnyegen vagy székeken ülve zajlik a
foglalkozás, minél homogénebb 2-4 fős csoporttal.
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A foglalkozások rendszerint 5-20 percig tartanak, a résztvevők képességeitől függően.

3.2. Zenei interakció
Mivel a zenei képességek nem sérülnek az autisztikus fejlődési zavar miatt, az
autistagyermekek oktatásában, nevelésében a zene komplex módon és hatékonyan
alkalmazható a sérült készségek kompenzálására, a fejlődésükben elmaradt készségek
fejlesztésére. Ezen belül különösen fontos a szerepe a szociális és kommunikációs viselkedés
fejlesztésében.
A zenei interakció fő célja szociális interakciók kialakítása és megerősítése, a zene sajátos
lehetőségeinek felhasználásával. A zenei interakció lehetőséget ad a nyelv kialakulása előtti,
preverbális készségek fejlesztésére, mely az autizmusban a beszélő gyerekeknél éppen úgy
sérült, mint a nem beszélők esetében. A zenei interakció további céljai az általános zenei, korai
mozgásos, kognitív készségek fejlesztése, örömteli foglalkozás biztosítása.
A zene kommunikációs eszközként való használatát a következő sajátosságok teszik lehetővé:


a gyermekek nagy többsége reagál a hangokra (pl. odafordulással, vokalizálással,
mozgással)



a zene örömforrás, a legtöbb gyermek számára jutalomértékű, segít a szorongás
oldásában



a dallam, a ritmus periodicitása kiszámítható és ezért örömöt, biztonságérzetet nyújt a
gyermekek számára.

3.2.1. A fejlesztés fő területei


preverbális készségek,



kommunikációs eszközök funkcionális használata,



szerepcsere,



várakozás,



a testi közelség és testkontaktus elfogadása,



szociális megértés (pl. kontaktusjátékokban).
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3.2.2. A fejlesztés keretei
A fejlesztési keretek lényegében megegyeznek a szociális készségek fejlesztésének kereteivel.
Eszközök
1.) Dallam- és ritmushangszerek (doromb, furulya, xilofon, triangulum, dob, kolomp) esetleg
vizuális jelekkel ellátva.
2.) magnó, mikrofon
3.) vizuális információhordozók (képek, feliratok, jelek)
4.) nagyméretű tükör
3.3. A játék szerepe a fejlesztésben
Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek játékfejlődése a normál fejlődésmenettől
jelentősen eltér. A játéktevékenységekkel kapcsolatos alapvető nehézségek az autizmusban
tapasztalható kognitív sérülésből, a szimbolikus gondolkodás fogyatékosságából fakadnak,
például annak „felismerni nem tudásából”, hogy a játéktárgy nem csupán eszköz, hanem egy
másik, a valós életben előforduló tárgyat is reprezentál. Az autista gyermekek játékfejlődésének
egyik sajátossága, hogy gyakorlatilag teljesen hiányoznak belőle a játék szimbolikus és kreatív
vonásai. A változatos, fantáziadús játék helyett tárgyakat gyűjt, sorba rak, a tárgyak eredeti
funkciójától függetlenül annak irreleváns részleteivel, vagy sajátos tulajdonságával foglalkozik,
erőteljesen ragaszkodik hozzájuk. Sérül annak képessége, hogy interakciót igénylő
aktivitásokban vegyen részt. Az autizmus spektrum zavarral élő
játéktevékenységéről

beszélve

többnyire

rugalmatlan,

ismétlődő

gyermekek spontán
cselekvésre

vagy

cselekvéssorra gondolhatunk. Ha viselkedési repertoárjukban fel is fedezhetünk gyakorló vagy
szerepjátéknak tűnő tevékenységeket vagy azok elemeit, alaposabb megfigyelés után többnyire
észrevesszük, hogy az elemek mechanikusan visszatérnek, és kreativitás, változatosság alig
figyelhető meg. Külső személy bekapcsolódásakor, beavatkozásakor a gyermekek
megzavarodnak, dühösek lesznek, és nem képesek rugalmasan folytatni a tevékenységet. A
konstrukciós játékra való képesség ritkábban sérült.
A gyermekek magukra hagyva többnyire sztereotípiájukba fordulnak, például a fenti módon
„játszanak”. A szűkebb értelemben vett játéktevékenység hiánya miatt nincsen lehetőségük a
világról, főleg a szociális világról játék közben ismerteket szerezni, illetve a megszerzett
ismereteket rugalmasan alkalmazni.
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3.3.1. A játéktevékenység tanításának célja
1.) A játékeszközök adekvát használata.
2.) A napi struktúrán belül az önállóan végezhető szabadidős tevékenységek repertoárjának
bővítése.
3.) A játéktevékenység tanulása során a gyermek szerezzen tapasztalatokat a környező világról.
4.) Játéktevékenységhez kapcsolható általános (kognitív, észlelési, mozgásos) fejlesztés
3.3.2. Módszertani elvek és javaslatok a különféle játéktípusokhoz
Az autista gyermek számára a gyakorló, didaktikus és konstrukciós játékok alkalmasak arra,
hogy sikerélményhez juttassuk a gyermeket, mivel típusos erősségeikre itt általában építhetünk,
de az egyes gyermekek között nagy különbségek észlelhetők e területen is. Lényegesen
nagyobb nehézséget jelentenek a szabályjátékok, mivel a szabályok egy részét sérülésükből
adódóan nem értik (pl. bújócska, fogócska, "becsapáson" alapuló szabályait).
A szimbolikus játékokkal kapcsolatos készségek az autizmusban alapvetően sérült területekhez
tartoznak. A játékok tanítására is vonatkozik a feladat, vagy szabály vizualizációja, szükség
szerint egyszerűsítése.
3.3.3. A játéktevékenység fejlesztésének keretei
Kezdetben egyéni helyzetben tanítjuk a játéktevékenységeket és a játékeszközök használatát.
A későbbiekben a szabadidős tevékenységek közé egyre csökkenő mennyiségű segítséggel
végzett önálló, vagy páros tevékenységként építjük be.
3.4. A külső világ tevékeny megismerése: a tanulás
Az érdeklődés a tanulás fontos alapja. Szemben az egészséges gyermekekkel, különösen a fiatal
autisztikus gyermekek esetében nem, vagy csak korlátozottan lehet építeni a spontán tanulásra.
Az autista gyermekek érdeklődése környezetük iránt szűk körű, többségüknek általános
nehézségei lehetnek a tanulásban.
A tanulás célja
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1.) A gyermek tapasztalatokhoz juttatása, a percepció és a gondolkodás integrálása, adaptív
viselkedési és munkavégzési formák elsajátíttatása: képességfejlesztés, a gyermeket körülvevő
természeti és társadalmi környezet cselekvésbe ágyazott megismertetése.
2.) A tanulás hatására jöjjenek létre pozitív változások a megismerő tevékenységekben, a
kommunikációban, a szociális kapcsolatok szervezésében, ezáltal az egész személyiség
fejlődésében.
3.) Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek esetében a legkorábbi időponttól kezdve
szem előtt kell tartanunk a leghosszabb távú fejlesztési célt, a gyermek környezetébe, illetve a
társadalomba való felnőttkori beilleszkedésének segítését.
Tekintettel kell lennünk erre, amikor a célok között fontossági sorrendet állítunk fel.
Típusos nehézségek, melyek akadályozzák a tanulást
1.) egyenetlen képességprofil
2.) a gondolkodás és a cselekvés merevsége
3.) motiváció hiánya vagy gyengesége
4.) a szenzoros ingerfeldolgozás zavarai
5.) sorrendiség követésének nehézsége
6.) idő-és okság megértésének nehézsége
7.) epizódokat tároló emlékezet
8.) szituációhoz kötött tanulás: ismereteiket más helyzetben nem, vagy csak segítséggel tudják
alkalmazni
9.) fogyatékos tudás a környezetről személyek és tárgyak tekintetében is (ismeretek
integrációjának hiánya); tapasztalataiknak többsége széteső, töredékes, nem szerveződik
értelmes egésszé (a dolgok tartalmi összefüggéseinek nem értése); a szokásosnál jobban
kötődnek külső tájékozódási pontokhoz
3.4.1. A tanulás keretei
Az autista kisgyermek tanulási folyamata elsősorban tanítási, illetve ún. munkahelyzetekben
zajlik:


Egyéni fejlesztési forma: új ismeretek tanulása



Segített önálló munka: gyakorlás segítséggel



Strukturált munka: gyakorlás
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Kiscsoportos foglalkozás: gyakorlás, általánosítás

3.5. Elemi pszichoszomatikus funkciók
Az autizmusban gyakoriak az evéssel, ivással, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos
problémák. Ezek részben az általános fejlődési elmaradással magyarázhatók, részben az
autizmusból erednek. Ilyen jelenség az azonossághoz való ragaszkodás, mely az élet bármely
területén jelen lehet.
Az alvással kapcsolatos gyakori problémák:


A nappal és éjszaka felcserélése.



Csökkent alvásigény.



A gyermek csak bizonyos körülmények, feltételek megléte esetén képes aludni.

A szobatisztasággal kapcsolatos problémák:


Jelentősen késik kialakulása.



Stresszel járó helyzetekben a gyermek vizeletét, székletét nem tartja.



A gyermek csak meghatározott körülmények között szobatiszta stb.

Az evéssel, ivással kapcsolatos leggyakrabban megfigyelhető nehézségek:


Túl sok vagy túl kevés táplálék, folyadék bevitele.



Rágással, nyeléssel kapcsolatos nehézségek.



Azonossághoz való ragaszkodás (pl. hely, idő, evőeszköz, személyek, bizonyos ételek,
italok típusa, állaga, színe, hőfoka).



Étkezési helyzetekben jelentkező viselkedésproblémák.



Az étkezés tempójával kapcsolatos problémák.

A fejlesztés legfontosabb feladatai:


A probléma pontos meghatározása, súlyosságának mérlegelése.



A probléma vizsgálata: Az orvosi okok kizárása, más lehetséges okok felkutatása,
meghatározása.



Megoldási stratégiák kidolgozása, kivitelezése
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3.6. Szenzomotoros integrációs szemlélet a fejlesztésben
3.6.1. Az autista kisgyermekek mozgásának jellemzése
Az autista gyermekek viselkedésének leírásakor igen gyakran találunk olyan jellemzőket,
melyek a mozgással kapcsolatosak (sztereotip, repetitív mozgások, pl. hintázás, céltalannak
tűnő futkározás, ugrálás, dobálás, hiperativitás, stb.), ezek azonban nem a szűk értelemben vett
mozgásfejlődés problémái, hanem sokkal inkább az autizmusra jellemző szociális,
kommunikációs károsodásból, valamint a szerep-, és imitatív játékhoz szükséges képzelet,
fantázia sérüléséből származnak.
Vannak olyan autista gyermekek, akik életkoruknak megfelelően mozognak, vagy akár
ügyesebbek is bizonyos mozgásokban (pl. mászás), mint kortársaik, de gyakran előfordul, hogy
mennyiségi és minőségi eltéréseket találunk az autista kisgyerekek mozgásfejlődésében.
Mennyiségi jellemzője lehet a lassabb fejlődési tempó, a fejlődés szabálytalansága,
egyenetlensége, (pl. bizonyos fázisok kimaradnak, kevésbé gyakorlódnak be, másokra sokkal
több időt fordít a gyerek), valamint a spontán utánzás hiánya.
Minőségi eltérés lehet a gyakran előforduló izomhypotónia.
Az autista kisgyerekeknél a szenzomotoros integrációs szemléletű fejlesztés célja, az esetleg
megkésett

mozgásfunkciók,

az

éretlen

szenzomotoros

információfeldolgozás,

a

mozgástervezés és kivitelezés, a koordinációs és kombinációs képesség fejlesztése.
A szenzomotoros feladatok az egyes érzékszervek differenciáltabb és pontosabb működését
segítik elő, normalizáló hatással bírnak az aktivitásra, javítják a testsémával és a térbeli
tájékozódással kapcsolatos tudatosságot is.

3.7. Szabadidős készség fejlesztése
3.7.1. A szabadidős készségek tanításának közös feladatai
a. A gyermek számára örömöt nyújtó, az életkornak és a mentális kornak egyaránt megfelelő
szabadidős aktivitások kiválasztása.
b. A lehetséges aktivitások közötti választás tanítása.
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c. A teljes önállósághoz szükséges vizuális segítség megtervezése, használatának tanítása.
d. A tárgyakon való megosztozás tanítása.
e. A megfelelő viselkedési szabályok elsajátíttatása.

3.7.2. A szabadidő önálló eltöltésének tanítási szempontjai
a. A szabadidős aktivitások lehetséges helye, ideje.
b. Önállóan végezhető szabadidős aktivitások.
c. Eszközök, anyagok kiválasztása.

3.7.3. A szabadidő társas eltöltésének tanítási szempontjai
a. A sorra kerülés szabályának és jelzésének tanítása.
b. Egyszerű társasjátékok szabályainak tanítása.
c. A vesztés elviselésének, a nyerés jelentésének megtanítása

4. A SPECIÁLIS AUTISTA CSOPORTOK INTÉZMÉNYÜNKBEN
Az intézményünk általános iskolai osztályaiba nem integrálható autizmussal élő tanulók
számára, szegregált autista csoportok működnek. A csoportok szervezésekor a gyermekek
fejlettségi szintje, mentális kora dönti el, kik lesznek egy – egy tanulócsoport tagjai. A
heterogén összetétel miatt, a csoportok szervezésekor kihasználjuk az összevonás lehetőségét,
figyelembe véve az egyes tanulók adaptív viselkedésre való képességének szintjét.
4.1. A tanulók értékelése
A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és
értékelési módja, diagnosztikus, szummatív formái.
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4.1.1. Az iskola magasabb évfolyamára való lépés feltételei
 Az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott és a továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb
jelenségek, fogalmak, összefüggések ismerete, értelmezése – valamennyi tantárgyból és
fejlesztési területen.
 Az ismeretek alkalmazásában elért gyakorlottság ellenőrizhetően elérje a továbbhaladáshoz
szükséges szintet.
 A kialakult képességek alkalmasak legyenek a magasabb évfolyamon való haladásra.
 A tanuló hiányzásai ne érjék el a törvényben meghatározott szintet.

4.1.2. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
A beszámoltatás, számonkérés célja:
 Az egyéni fejlesztést végző gyógypedagógus és a szakmai team tájékozódjon arról, hogyan
sikerült a tanulóknak elsajátítaniuk az egyéni fejlesztési tervben/helyi tantervben foglaltakat.
Ennek tükrében kell kiegészítenie, korrigálnia további fejlesztő munkáját.
 A szülő kapjon visszajelzést arról, hogy a tananyag elsajátításában, illetve az egyes fejlődési
területeken milyen szinten tart gyermeke.
 Segíti a tanulói önértékelés fejlődését.
Feladata:
 Az egyéni fejlesztési tervben meghatározott tartalmak elsajátításának és gyakorlati
alkalmazásának ellenőrzése
Követelményei:
 Folyamatosnak, rendszeresnek kell lennie.
 Legyen személyre szabott.
 Legyen lehetőleg változatos, többféle módszert alkalmazó.
 Módját, módszereit a tanulók egyéni fejlődését és életkori sajátosságait figyelembe véve kell
megválasztani.
 A tanulási folyamatot hassa át a tanulók önellenőrzése, önértékelése.
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4.1.3. A számonkérés alapvető formái
Szóbeli számonkérés
 kérdezés (verbálisan vagy AAK segítségével)
Írásbeli számonkérés
 írásbeli felelet, egyénre szabott feladatlap kitöltése
Strukturált feladat önálló megoldása

Rendje
 lehet folyamatos, ill. esetenkénti
 lehet 1-1 ismeretet,1-1 témát számonkérő
 A csoportmunkában a tevékenység értékelése
Követelményei:
 a teljesítmény mérése minden esetben egyénre szabottan történik a tanuló által legjobban értett
formában
 a gyógypedagógus a felmerülő hibákat, hiányosságokat azonnal segítsen javítani, kiegészíteni

4.1.4. A teljesítménymérés és értékelés/számonkérés fajtáinak szerepe az értékelésben
Diagnosztikus értékelés
Célja a helyzetfeltárás, eredményei alapján a gyógypedagógus megtervezi a további fejlesztést,
a hiányosságok pótlását.
Lehetőségei:
 Év eleji tudásszint mérések.
 Egyes témakörök előtt előzetes tudás felmérésére szolgáló mérések.
Formatív értékelés
Célja a tanuló aktuális tudásának visszacsatolása, az arról való tájékoztatás. Érdemjeggyel,
illetve, az egyes tanulók számára motiváló visszajelzés segítségével értékeljük.
Formái:
 önálló feladatmegoldás értékelése
 csoportmunkák értékelése
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 órai beszélgetések értékelése (kérdések-feleletek)
 a tanuló által készített produktumok: rajz, vizuális munka értékelése, IKT munkák értékelése
Szummatív értékelés
Célja egy hosszabb folyamatot lezáró minősítés.
Formái:
 félévi, év végi szöveges értékelés

4.1.5. A tanulók teljesítményének értékelése, a minősítés követelményei és formái
A mérés, értékelés és minősítés alapfunkciója az autizmussal élő tanulóknál eltér attól, amely
az oktatásban megszokott.
A mérések elsősorban diagnosztikus jellegűek. Tájékoztatnak a gyermek állapotáról, mérik a
fejlesztés eredményességét, meghatározzák annak további irányát.
Sérülésspecifikus probléma, hogy az értékelés-minősítés közösségi megegyezésen alapuló,
elvont szociális elvárásokat tartalmazó formája számukra nem motiváló és információértékű. A
konkrét, azonnali és folyamatos visszajelzés viszont jól érthető, informatív, ezért az egyéni
képességeknek megfelelő szintű értékelési rendszer hatékony az önértékelés, önkontroll
kialakításában. A visszajelzés lehetőleg pozitív tartalmú legyen, fogalmazódjon meg a tanuló
számára, hogy miként lehetne sikeresebb. Az értékelésnél minden esetben az a legfontosabb
szempont, hogy a gyermek önállóbbá vált-e, és hogy milyen mértékben képes ismereteit
alkalmazni. Ennek mérésére az informális pedagógiai felmérések különböző típusai szolgálnak
(pl. Fejlődési Kérdőív, megfigyelés).
Az érdemjegyek és osztályzatok:
A tantárgyak értékelése az „Autizmus munkacsoport” által a tanterv alapján kidolgozott
szöveges értékelési rendszer szerint történik.

jeles
jó

sokat fejlődött, a követelményeket vizuális megsegítés mellett önállóan
teljesíti, az ismeret, készség kialakult
fejlődött, a követelményeket szóbeli vezetéssel és/vagy szóbeli prompttal
teljesíti, vizuális megsegítés mellett, az ismeret, készség kialakult, de a
feladat végzésben néha előfordulnak hibák
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közepes
elégséges
elégtelen

részterületen fejlődött, a minimális követelményeket teljesítette, kis fizikai
segítséggel és/vagy prompttal, és/vagy szóbeli vezetéssel, vizuális
megsegítés mellett, az ismeret, készség néhány lényeges elmét elsajátította
a minimális követelményeket teljes fizikai segítséggel teljesíti, az ismeret,
készség kialakulóban van, gyenge
nem fejlődött vagy hanyatlott, a minimális követelményeket nem
teljesítette

Önállónak tekintendő a gyermek teljesítménye akkor is, ha valamely vizuális segédeszköz
alkalmazásával éri azt el. Az év végi bizonyítványban a tantárgyak osztályzata mellett minden
esetben a gyermek előmenetelét tartalmazó részletes pedagógiai jellemzésben kell összefoglalni
a fejlesztés tartalmát, eredményeit, a tanuló viselkedését, motiválhatóságát.
Első osztályban félévkor és év végén, másodikban félévkor a tanuló tudását az alábbiak szerint
szövegesen minősítjük:
 Kiválóan teljesített
 Jól teljesített
 Megfelelően teljesített
 Felzárkóztatásra szorul
További alkalmazandó értékelési elvek a II. NEVELÉSI PROGRAM fejezetben találhatóak.
4.2. A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának
értékeléséhez kapcsolódó elvek
A jutalmazás alapelvei és formái
 A tanuló a tanév során tanulmányi és viselkedésbeli teljesítményéért dicséretben részesülhet.
A dicséret bejegyzésre kerül a tájékoztató füzetbe vagy a személyes naplóba.
 A tanuló, ha valamely tantárgyból a félév vagy a tanév során kiemelkedő eredményt ért el,
egyéni fejlesztő gyógypedagógusától tantárgyi dicséretben részesül.
Az elismerés formái
 azonnali/késleltetett tárgyi jutalom szociális megerősítéssel
 osztályfőnöki dicséret
 itézményvezetői/tagintézményvezetői dicséret (írásban)
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 esetenként lehetőség van más módon történő jutalmazásra is pl. könyv, emléklap, oklevél,
stb.
Elismerés színterei
 bármely iskolai helyzet
 iskolai rendezvények, közösségi események
Magatartás alatt értjük a gyermek adaptív viselkedésének, környezetéhez való alkalmazkodó
képességének szintjét, önkontrolljának mértékét.
Szorgalom fogalmával jellemezzük, minősítjük a gyermek motiválhatóságát, aktivitásának,
aktivizálhatóságának mértékét.
Mivel az autizmusban éppen azok a készségek, képességek sérülnek, amelyeket a magatartás
és szorgalom értékelése és minősítése során figyelembe kell venni, ezért a szegregált autista
csoportokban a tanulók magatartását és szorgalmát nem minősítjük.

5. MELLÉKLETEK
Szakmai protokoll
A pedagógusok, pedagógiai asszisztensek munkáját segíti az „Autizmus” Munkacsoport által
összeállított Szakmai Protokoll, amely a pedagógiai program mellékletében megtalálható.
Értékelő lapok 1-8. osztályig
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1. Az utazó szakember hálózat
1.1.Törvényi háttér
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV

 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok

1.2.A hálózat megalakulása
Intézményünkben 2003-ban, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretében kezdte meg
működését az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat. Utazó gyógypedagógusaink,
utazó konduktoraink a többségi intézményekbe járó a sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók habilitációs/rehabilitációs célú ellátását biztosítják. A működést az a szakmai igény és
felismerés hívta életre, miszerint a gyermekek/tanulók más-más testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd és érzelmi képességekkel érkeznek az óvodákba, iskolákba. Ennél fogva különleges
figyelmet, bánásmódot és speciális szakmai hozzáértést igényelnek.
Az utazó gyógypedagógusi szolgálatunk megalakulás óta sokrétű gyógypedagógiai
tevékenységet lát el, így a munkánk részét képezi:
•

Logopédia

•

Komplex gyógypedagógiai ellátás

•

Pszichopedagógiai ellátás

•

Szenzoros integrációs szemléletű mozgásfejlesztés (TSMT, SZIT)

•

Szomatopedagógiai tevékenység

•

Konduktív pedagógia

•

Szurdopedagógiai tevékenység

•

Tiflopedagógiai tevékenység

•

Autizmus specifikus ellátás

1.2.1. Az ellátás célcsoportja
A célcsoport tehát a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodás kortól a tankötelezettség
végéig, kiknek ellátási jogosultságát, a fejlesztésének az alapját a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakértői véleménye határozza meg.
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1.2.2. Az ellátottak köre


testi fogyatékos gyermek



beszédfogyatékos gyermek



látássérült gyermek (vak, gyengénlátó, aliglátó))



hallássérült gyermek (siket, nagyothalló)



értelmi fogyatékos gyermek (tanulásban akadályozott)



autizmussal élő gyermek



halmozottan fogyatékos gyermek



a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás)



diszlexia veszélyeztetett gyermek



mutista gyermek



kórós aktivitás zavaros gyermek



kóros hiperkinetikus gyermek



a befogadó intézménybe visszahelyezett SNI tanuló

Az eltérő fejlődésmenetű gyermekek integrációjának lehetősége minden ellátási
területünkön működő többségi intézményben adott. Az esélyegyenlőség megteremtése, és a
társadalomba való beilleszkedés megkönnyítése érdekében, az egyik legfontosabb tennivaló,
hogy a befogadó intézményekben dolgozó kollégák mind amellett, hogy érzékenyek a sajátos
nevelési igényű gyermekek iránt, megfelelő szakmai felkészültséggel állnak a feladat elé.
Eredményesen kezelni tudják a másságból eredő egyéni igényeket, az egyéni eltérésekből
fakadó problémákat. Képesek legyen arra, hogy a gyermekek/tanulók számára a rendelkezésre
álló eszközök felhasználásával biztosítsák azokat az egyéni tanulási útvonalakat, módszertani
lehetőségeket, amelyek megakadályozhatják, illetve jó eséllyel csökkenthetik a kudarcok
elszenvedését. Ennek a célnak az elérésben a gyermekekkel, tanulókkal történő közvetlen
foglalkozás mellett – igény szerint - a személyes konzultációval is segítséget nyújtanak utazó
szakembereink. A partneri együttműködés gyógypedagógus, konduktor és többségi pedagógus
között kiemelten fontos a működésünk során, mert az SNI gyermekek/tanulók számára az igazi
inspirációt a befogadó, inklúzív környezet kialakítása jelenti. Az alapvetés tehát az, hogy az
utazó tanárainknak van feladatuk a tervezés, tanítás (oktatásszervezési módszerek,
sérülésspecifikus oktatástechnikai eszközök), az ellenőrzés és az értékelés színterein is aktív
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együttműködést kezdeményezni és megvalósítani a befogadó intézmények pedagógusaival,
illetve felkérésükre abba bekapcsolódni.
1.3. Szervezeti

keretek,

az

együttnevelést

segítő

pedagógusok

munkaközösségi

tevékenysége
A szervezeti keretek az idők folyamán változtak, így jelenleg az óvodai neveléssel együtt,
önálló intézményegysége lett a feladatellátásnak.
Az intézményegység munkájához kapcsolódóan a 2017/2018-as tanévtől alakult meg a
Békéscsabai Tankerületi Központ többségi intézményeiben, valamint az Esély Pedagógiai
Központban

foglalkoztatott

együttnevelést

segítő

pedagógusok

közös

szakmai

munkaközössége.
(Együttnevelést segítő pedagógus: az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat által
foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló
- közös vagy részben közös - nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola által, a
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása
érdekében foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor. )
A munkaközösség az egységes szakmai eljárás érdekében, valamint a többségi intézmények
együttnevelést segítő kollégáinak egy szakmai teamhez való tartozásának igénye miatt alakult.
Sérülés specifikusan, külön munkacsoportokba rendeződve folynak a szakmai munkánk. Az
eredményeinket a közös levelezőrendszerünkön keresztül osztjuk meg egymással.
Az egységes szakmai eljárás célrendszere:
 Az utazótanári ellátás egységes protokoll alapján történjen
 Az utazó gyógypedagógusok és a különböző fenntartású intézmények által főállásban
foglalkoztatott gyógypedagógusok tevékenységének közös pontjai
 Annak számba vétele, hogy miben segíthetik egymás munkáját
 Együttműködés formái, keretei az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel
 Szakmai tanácsadás, segítségnyújtás
 Egységesség az alkalmazott módszerek, technikák, eszközök tekintetében
 Részben egységes fejlesztési terv
5
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 Tájékoztatási kötelezettség egységesítése a szülők felé
Az intézményegység és az együttnevelést segítő pedagógusok tankerületi munkaközössége
egyaránt a fenntartó által jóváhagyott munkaterv szerint szervezi éves feladatait.
1.3.1. Az ellátás időkerete
Heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően, a törvény
(2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete) által meghatározott keretek között.
Az utazó gyógypedagógus és a gyermek/tanuló egyéni órarendjének összeállításánál
figyelembe vesszük a gyermekek:


életkorát,



napirendjét,



órarendjét,



sérüléséből adódóan a terhelhetőségét,



a komplex fejlesztésben résztvevő más szakemberek időbeosztását.



a többségi intézmények helyi adottságait.

1.3.2. Az ellátás helyszínei


köznevelési intézmények feladatellátási helyei



intézményünk székhelye (mozgásfejlesztés)



Az egyéni fejlesztés folyamata szükségessé teheti, hogy alkalomszerűen a többségi

intézményen kívülre essen a rehabilitációs foglalkozás színtere. Ezen alkalmak mindig előre
tervezetten,

pontos

pedagógiai

céllal

szerveződnek

(pl.

rendezvényeken

való

részvétel/közösségi eseményeken való részvétel segítése stb.) Az utazó gyógypedagógus, utazó
konduktor

előre

tájékoztatja

a

befogadó

iskola

vezetőjét,

az

utazó

szolgálat

intézményegységvezetőjét ezekről az alkalmakról. Pontos dátummal, időponttal, az
intézményből történő kilépés pontos céljának meghatározásával beszerzi a szülő írásbeli
jóváhagyását is.
1.3.3. Az ellátás formája, a habilitációs, rehabilitációs tevékenység meghatározása
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kialakított és
szervezett nyitott tanulási-tanítási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy
tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák
alkalmazását teheti szükségessé.
6
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A sajátos nevelési igényű, ugyanakkor kiemelt tehetségű tanulók ellátása esetén a habilitációs,
rehabilitációs tevékenység mellett kell megjelenniük a tehetséggondozás feladatainak.
1.3.4. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai


A mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus
spektrumzavarból vagy egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült
funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával.



Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására.



A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.



Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni
tulajdonságok, funkciók és a személyiség fejlesztése.



Társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének támogatása.



Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása.

1.3.5. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők


A sajátos nevelési igény típusa és súlyossága.



A sajátos nevelési igény kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje.

A sajátos nevelési igényű tanuló


életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei,



képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei,



érzelmi szükségletei, állapota, attitűdje,



korai fejlesztésben és gondozásban való részvétele, a korai időszak fejlődésmenete.

A társadalmi integráció kívánalmai:


az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása,



az átvezetés,



a továbbtanulás, pályaválasztás,



a lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés.
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A feladat jellegéből adódóan a pedagógiai és egészségügyi rehabilitáció döntően individuális
jellegű, ezért egyéni vagy kiscsoportos keretben valósul meg.
Bárczi Gusztáv nevéhez fűződik a rehabilitáció és habilitáció, mint két fogalom elkülönítése.
A habilitáció=beillesztés
A habilitáció az az eljárás (képességfejlesztés, eszközzel való ellátás), amelynek célja az
elveszett képességek pótlása. Míg a rehabilitáció a megmaradt képességek fejlesztésén alapul,
a habilitáció más eszközökkel az eredeti funkció pótlását jelenti. Gyógypedagógiai értelmezés
szerint a habilitáció a veleszületett ok, fejlődési rendellenesség vagy betegség miatt
fejlődésükben megzavart és ezért a közösségi részvételben akadályozott személyekre irányul.
Olyan, a társadalom által biztosított, szervezett tevékenységek és támogatások rendszere,
amelyek segítségével e személyeknek a közösségi életben való részvétele javítható,
kiteljesíthető. A gyógypedagógiai habilitációra leggyakrabban veleszületett, vagy korai
gyermekkorban keletkezett ok miatt van szükség.
A rehabilitáció=visszaillesztés
A rehabilitáció helyreállítás, visszaállítás; tágabb értelemben minden egészségügyi, pedagógiai
és mentálhigiéniai tevékenység, amely azt szolgálja, hogy a sajátos nevelési igényű
gyermekeket a többségi nevelési, oktatási intézményekbe, majd a többségi társadalomba minél
nagyobb sikerrel tudjuk visszahelyezni. A cél a minél nagyobb önállóság elérése a szükséges,
de elégséges támogatás biztosításával.
1.4. Személyi feltételek
A nevelés, a fejlesztés feltételeit a köznevelési törvény és az ahhoz kapcsolódó
jogszabályok határozzák meg. Az általánosan kötelező feltételeket a jogszabályok több
területen módosítják, illetve kiegészítik olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell
alakítani, és hozzáférhetővé kell tenni. A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos
fejlesztés a továbbiakban gyógypedagógiai kompetencia, amely kiegészül a társszakmák pszichológiai, orvosi - terápiás együttműködésével.
A fejlesztésben résztvevő szakembereink:
 A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus:


oligofrénpedagógia szakos (tanulásban akadályozottak pedagógiája, értelmileg
akadályozottak pedagógiája)



tiflopedagógia szakos



szurdopedagógia szakos
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szomatopedagógia szakos



pszichopedagógia szakos



autizmus szakirányon végzett



logopédus

 Konduktor, konduktor-tanító
 TSMT, SZIT terepauta.
Pedagógusaink a szakmai, pedagógiai munka színvonalának emelése érdekében évről –
évre továbbképzéseken vesznek részt. A fejlesztés minél magasabb színvonalon történő
megvalósítása érdekében azokat a továbbképzéseket preferáljuk, melyek ehhez szorosan
kapcsolódnak. Így az új digitális módszerek, fejlesztő anyagok megismerését és alkalmazását
elősegítő tanfolyamokat. Munkájuk során törekednek a fejlődésre, amelynek alapja az
intézményi belső ellenőrzés, azönértékelés és a partnerek visszajelzései. Szükség szerint a
Pedagógiai Oktatási Központ által nyújtott szaktanácsadói megsegítés, konzultáció.
Az utazó gyógypedagógiai hálózatban dolgozó pedagógusok szakmailag jól képzett,
innovatív hozzáállású, a sérült gyermekek fejlesztése ügyében elkötelezett, nagyfokú
empátiával rendelkező munkatársak kell, hogy legyenek. Szakmai fejlődésük belső
továbbképzések, esetmegbeszélések által is biztosított. A hálózat munkatársai saját szakmaimódszertani anyagokat készítenek.
1.5. Tárgyi feltételek
A

tárgyi

feltételeket

és

az

eszközöket

a

többségi

intézmény az

utazó

gyógypedagógusokkal közösen biztosítja. Az infrastrukturális feltételeink, a fejlesztő szobák
felszereltségei intézményenként változóak és egyediek. A fejlesztéshez használt játékok és
egyéb eszközök kölcsönzési rendszeren belül elérhetőek.

2.



kisbusz



mozgásfejlesztésre berendezett terem
Szolgáltatási protokoll

Az utazó gyógypedagógus közvetlen célcsoportja a sajátos nevelési igényű gyermek
(óvodás kortól a tankötelezettség végéig), kinek ellátási jogosultságát a szakértői és
rehabilitációs bizottságok határozzák meg. Emellett az utazó szakember szorosan
együttműködik a szülővel, a befogadó intézmény kollégáival, hiszen nélkülük nem valósítható
meg, nem érhető el hatékony fejlesztés, fejlődés.
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A többféle sérülési típussal rendelkező gyermekek ellátása speciális szaktudást igényel,
ezért sérülés specifikus ellátásuk érdekében azok a gyógypedagógusok végzik el
együttnevelésre irányuló feladatokat, akik rendelkeznek olyan kompetenciával, ami az adott
fogyatékossági terület ellátásához előírt.
A

hálózat

ellátási

területén

szükséges

rehabilitáció

megszervezése

az

intézményegységvezető feladata, aki mindenkor a jelzett terápiás igényeknek megfelelően
osztja ki a feladatokat, szem előtt tartva a hálózat humánerőforrásának lehetőségeit is.


Az intézményekben a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számának és terápiás

igényeinek feltérképezése, tervezése – minden tanév májusában a szolgáltatást igénylő űrlapok,
szülői beleegyező nyilatkozatok kiküldésével történik.


Az ellátás a hatályos jogszabályok figyelembevételével szerveződik. (habilitációs-

rehabilitációs órakeret, egyéni vagy csoportos foglalkoztatás).


Az intézményegység vezető kijelöli minden sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló

számára azt a heti rehabilitációs óraszámot, mely a befogadó intézmények által, a szakértői
véleményben foglaltakkal megegyező. Továbbá kijelöli az ellátást végző szakember személyét.


A tanév közben érkező ellátási igényekre az ellátási protokoll lépései szerint

szerveződnek a rehabilitációs órák.


Utazó gyógypedagógusaink, utazó konduktoraink a szakértői bizottságokhoz benyújtott

felülvizsgálati kérelemben szakmai véleményüket kifejtik a gyermek/tanuló haladásával
kapcsolatban, szükség szerint javaslatot tehetnek a habilitációs/rehabilitációs órakeret
tekintetében. Amennyiben intézménytípus módosítása kerül előtérbe, arról az intézményegység
vezetőt tájékoztatják, aki a döntéshez szükséges egyeztetéseket lebonyolítja, a lehetőségekről a
felvilágosítást az érintettek körének megadja.


A tanulói, szülői, partnerintézményi visszajelzések alapján az utazó gyógypedagógiai

szolgáltatás minőségének javítása, az ellátás célszerűbb, hatékonyabb megszervezése
folyamatos feladat.
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3. Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladat - és tevékenységrendszere
3.1. Alapelvek a sajátos nevelési igényű gyermek ellátásában, fejlesztésében
A sajátos nevelési igény kifejezi
a) a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb
pszichés fejlődési zavar által okozott részleges vagy teljes körű módosulását,
b) a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthetőségét.


A napi fejlesztő munka során mindenkor figyelembe vesszük a gyermekek egyéni

képességeit, lelki és fizikai állapotát – szükség szerint erről visszajelzést adunk a többségi
pedagógus, illetve a szülő felé.


A gyermekek/tanulók szükségleteinek megfelelően egyéni bánásmód szerint zajlik a

fejlesztő munka, problémáikat megértjük és toleráljuk.


Igyekszünk a gyermekek érdeklődését felkelteni a tanulás, tudás iránt, kihasználva az

életkorukból/mentális korukból eredő természetes kíváncsiságukat.


A foglalkozások során erősítjük a gyermekek/tanulók önbizalmát, akik ennek hatására,

nehézségek esetén is motiváltak maradjanak.


Figyelembe vesszük az egyéni fejlesztési tervünk tematikus egységet lezáró

eredményeit, melyeket felhasználunk a további egységek tervezésekor.


A tapasztalatainkra is építünk, nyitottan az új módszerek, munkaformák, pedagógiai

szemléletek alkalmazására.


A taneszközöket az egyén szükségleteinek, ill. a csoport összetételének megfelelően

választjuk meg és használjuk, mind a hagyományos, mind a digitális anyagok értékeit szem
előtt tartva.


Javaslatot

teszünk a tanulóknak és

szülőknek az

intézményi

és

otthoni

infokommunikációs eszközök által nyújtotta lehetőségekről. Segítséget nyújtunk a
lehetőségekhez mérten, hogy a tanulók képesek legyenek különbséget tenni az online
információkból származó pozitív és negatív jelentéstartalom között.


A pedagógiai munkánkban az oktatást, nevelést egységben szemléljük. Az elsajátítandó

ismereteket több oldalról és többféle módszerrel közelítjük meg.


A gyermekeket/tanulókat önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveljük.
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Építünk a gyermekek/tanulók más forrásból szerzett tudására, tapasztalatára, együtt

működünk más szakemberekkel.


Fontosnak tartjuk még a szakmai tudás és ismeret rendszeres frissítését, a

továbbképzéseken való részvételt, valamint a hallgatók és pályakezdő kollégák szakmai
segítését, és mentorálását.


Az elmélet mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatra is, új és saját készítésű

eszközöket is használunk.


Munkánkat a rugalmasság, önállóság, valamint speciális nevelési szükségletekhez

igazodó terápiás eljárások alkalmazása jellemzi.


Praktikus és esztétikus környezet megteremtésével, az elfogadó, szerető és biztonságot

adó légkör kialakításával igyekszünk segíteni a gyermekek egyéni képességeinek
kibontakoztatását.


Törekszünk kialakítani a gyermekekben/tanulókban az összetartozás érzését, a

problémamegoldó és konfliktuskezelő készséget, az önértékelést.
Az utazó tanárok a munkatervben foglaltak szerint végzik határidőhöz kötött szakmai
feladataikat:
o felmérik a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális állapotát
o a szakértői véleményre támaszkodva egyéni fejlesztési tervet készítenek. Az egyéni
fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek fogyatékosságának, pszichés fejlődési
zavarának

típusához

igazodó

szakképzettséggel

rendelkező

gyógypedagógus,

gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus, konduktor-tanító,
terapeuta együttműködése szükséges.
o a haladás eredményeit szöveges értékelésben összegzik évente legalább egy
alkalommal.

3.2. Az utazó gyógypedagógusok, utazó konduktorok feladatai
3.2.1. Szakemberek kompetenciái


a programok, programcsomagok tervezése, összeállítása;



a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen belüli
megsegítés;
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közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő
habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, kivitelezésében, ezt
követően a konzultációban, az osztálytermi környezet adaptációjában;



a tanuló fejlődésének nyomon követése, értékelése, illetve az ebben való közreműködés
a többségi pedagógusokkal együtt.

3.2.2. Feladatok a tanév elején
A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló megismerésével kapcsolatos tanév eleji feladatok:


szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően az órarend kialakítása,



segítségnyújtás a javaslatban foglaltak értelmezésében, megbeszélés a befogadó iskolák

pedagógusaival,


szükség szerint

hospitálás,

megfigyelés

ill.

bekapcsolódás

az

osztálytermi

folyamatokba, tanulásszervezési módokba,


a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló év eleji állapotának felmérése,



a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítése,

lehetőség

szerint

összehangolása

ugyanazon

gyermeket

fejlesztő

más

szakemberrel/szakemberekkel,


a befogadás segítése az osztályközösségben, személyes közreműködés a többségi

tanulók érzékenyítésében, vagy az érzékenyítés megszervezésében.
3.2.3. Feladatok a tanév közben


Habilitációs, rehabilitációs tevékenység biztosítása (terápiás fejlesztő tevékenység a

tanulóval való közvetlen foglalkozásokon egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs
fejlesztést szolgáló órakeretben).


A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló előrehaladásának folyamatos figyelése, a

tanuló értékelése, az eredmények megbeszélése a többségi pedagógusokkal.


Segítségnyújtás az eszköz, módszer, segédanyag kiválasztásában, alkalmazásában.



A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló egyéni fejlesztése, ill. egyéni fejlesztésének

koordinálása, az egyéni fejlesztési tervek alapján.


A befogadó intézmény többségi pedagógusaival történő kapcsolattartás – konzultációs

lehetőségek biztosítása.


A befogadó iskola pedagógusainak szemlélet és attitűdalakításának segítése (előadások,

bemutató órák, beszélgetések, konfliktuskezelés, esetmegbeszélések, stb.).
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Javaslattétel a fogyatékosság típusából eredő, a tanuló egyéni igényeihez igazodó

tanulási környezet kialakítására, gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására.


Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges eszközök kiválasztásához (tankönyv, speciális

segédeszköz stb.).


A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók sérülésspecifikus ellátásának feladataival

és az integrációval kapcsolatos szakirodalom gyűjtése, ajánlása.
3.2.4. Feladatok a tanév végén


A gyermekek/tanulók eredményeinek mérése. Az egész éves fejlesztő munka szöveges
értékelése, javaslatok megfogalmazása.

3.2.5. A szülőkkel való kapcsolattartás
Az utazó tanár mindenkor az etikai szabályokat tiszteletben tartva jár el a szülőkkel való
konzultáció során és ebben az együttműködésben kölcsönösséget vár el. Szakmai tudásának
legmegfelelőbben, hitelesen kommunikál, kompetenciáit nem lépi túl.
A szülő kérheti segítségét/ az utazó tanár szolgáltat segítséget a szülő részre:


a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló szülei számára tanácsadás a tanulási, nevelési

problémákkal kapcsolatban, intézményválasztásnál, pályaválasztásnál,


segítséget szakvélemény, a diagnózis megfelelő értelmezésében,



tájékoztatást a fejlesztés lehetőségeiről, rendszeres konzultációt a gyermek fejlődésével

kapcsolatosan,


információt a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről,



tájékoztatást a fejlődés, előmenetel mértékéről (szóban, vagy írásban üzenő füzeten

keresztül),


nyílt órák biztosításával betekintési lehetőséget a fejlesztő folyamatba, javaslattételt az

együttműködési módokra, megbeszélést az otthon végzendő gyakorlatokkal kapcsolatosan,


a gyermek megfigyelését a szülő kérésére,



javaslatot további vizsgálatokra,



szülői értekezleteken, fogadóórákon való részvételt.
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3.2.6. A többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás főbb feladatai


Szemlélet- és attitűdformálás segítése.



Javaslattétel a sérülés típusához, gyermek egyéni igényeihez igazodó (tanulási)

környezet kialakítására.


Segítségnyújtás a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában.



Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges eszközök kiválasztásában, beszerzési

lehetőségeiről.


Javaslattétel a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására.



Befogadás segítése az osztályközösségben, csoportban; érzékenyítés.



Konzultációs lehetőség biztosítása a team-szemléletű munka segítése érdekében.



A gyermek megfigyelése az intézmény kérésére.



Javaslat további vizsgálatokra.



A pedagógusok felkészítése a sajátos nevelési igényű gyerek fogadására



Segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében..



Javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására.



Részvétel vesz a gyermek/tanuló részeredményeinek értékelésében.



Sikertelenségek, kudarcok és eredmények okainak feltárása.



Tanulási nehézségek kialakulását, tanulási zavarokat, magatartászavarokat megelőző

pedagógiai eljárások megismertetése.


Szakmai előadások megtartása a többségi intézmények által kiválasztott témában.



Eszközbemutatók, könyvajánlások.
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3.2.7. Az utazó szakemberek szakmai kapcsolatai
Kollégáink intézményen belüli és kívüli szakmai csoportokkal és szakmai szervezetekkel, más
területek szakmai képviselőivel is

aktívan együttműködnek. Személyes és online

kapcsolattartás során egyaránt.

szakértői
bizottságok
(megyei és
országos)

a befogadó
intézények
pedagógusai,
vezetői

utazó
gyógypedagógus,
utazó konduktor

BMPSZ
munkatársai
/terápiás
szakemberei
/pszichológu
sai

védőnők,
gyermekorvosok,
szakorvosok

3.2.8. Adminisztrációs feladatok
Az utazó gyógypedagógusok a leírt folyamatok adminisztrálására és a sajátos nevelési igényű
gyermekről szóló fontos dokumentumok rendszerezése érdekében tanulói portfóliót készítenek
elektronikus formában, az adatvédelmi szabályok betartása mellett.

Ennek tartalma:


állapotfelmérés eredményei,



egyéni fejlesztési terv,



a törvény által előírt Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, egyéni

fejlődési lap betétlapjai,


minden év végén az általa ellátott gyermekek fejlesztéséről, fejlődéséről részletesen

elkészített tájékoztató, melyet a szülők és az integráló intézmények vezetői is megkapnak.
Továbbá:
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•

pedagógiai vélemény készítése a rehabilitációs bizottság vizsgálataihoz,

•

félévi beszámoló és statisztika készítése,

•

év végi beszámoló és statisztika készítése.

A pedagógusok papír vagy elektronikus napló formájában munkanaplót vezetnek a fejlesztő
foglalkozások helyéről, idejéről, tartalmáról, a csoportbeosztásokról, a tanulói hiányzásokról.
A dokumentációkban foglaltakat az intézményegység vezetője ellenőrzi.

3.3. A gyógypedagógus feladata a többségi integrációban részt vevő SNI gyermekek
komplex gyógypedagógiai ellátásában
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő
– a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező –
gyógypedagógus, konduktor
 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;
 javaslatot tesz a fogyatékosság, az egyéb pszichés fejlődési zavar, az autizmus spektrum
zavar típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló
elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást
segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.);


segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök
kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési
lehetőségekről;



javaslatot

tesz

gyógypedagógiai

specifikus

módszerek,

módszerkombinációk

alkalmazására;


figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében,
javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;



együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó
pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;



támogatást nyújt a többségi pedagógus számára a differenciáláshoz a tantervi
követelmények szintjén, a következőknek megfelelően: nincs érdemi változtatás a
tantervben, elvárt tudásban, hanem több idő, személyi támogatás (többségi
pedagógustól, gyógypedagógustól, asszisztenstől), eszközhasználat, differenciált
tananyag-feldolgozás révén jut el a gyermek a tantervi célig. Eltérő tantervi célok
megjelenítése esetén – a gyermek szakértői véleményének alapján –
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terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon –
egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló
órakeretben –, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép
funkciókra;



alkalmazza a sajátos nevelési igényű tanuló osztálytermen belüli megsegítésének
lehetőségeit a befogadó intézményben;



segíti a befogadó pedagógust a szűrésben, az egyéni értékelésben, a gyermek
önmagához mért fejlődésének megítélésében;



segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását.

3.3.1. Az autizmussal élő tanulók habilitációs és rehabilitációs célú ellátása


Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció céljai és feladatai az
iskolai nevelés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, és elsősorban egyéni,
kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatók meg. Módszertanilag az
autizmusspecifikus

módszerek

és

eszközök

alkalmazása

mellett

kognitív

viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása
szükséges. Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a
másodlagos viselkedésproblémák és tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és
rehabilitációs célú kezelését soroljuk ide, a következő területeken:


elemi szociális-kommunikációs készségek;



viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip viselkedések
stb.);



figyelem, emlékezet, utánzás, problémamegoldó gondolkodás, énkép, önismeret;



érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, izomhypotonia
korrigálása;



elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók;



önkiszolgálás, önellátás;



saját speciális segédeszközök mindennapi helyzetekben való rutinszerű használata;



lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása;



szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása;



iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen való viselkedés
szabályainak elsajátítása.
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Egyéni fejlesztés, illetve kiscsoportos foglalkozás keretében történő habilitáció rehabilitáció, a kommunikáció, a szociális készségek, a tér- időszervezés, rugalmas
gondolkodás fejlődésének segítése, az óvodai, iskolai élet szabályainak elfogadása a
legfontosabb cél.
Rendkívüli jelentőséggel bír az autizmussal élő gyermekek problémáinak, sajátos jellemzőinek
megismertetése, elfogadtatása a kortársakkal, a pedagógusokkal (rendkívüli osztályfőnöki órák,
konzultációk), a napi kapcsolattartás a szülőkkel.
Az autizmussal élő gyermekek, tanulók fejlesztése részletes felméréseket követően egyéni
fejlesztési terv alapján történik. A gyermekek ellátása speciális körülményeket és eszközöket
igényel. A többségi intézmények pedagógusaival nagyon intenzív kapcsolatot feltételez, hiszen
a terápia lényege a következetesség és a napi rendszeresség.

3.3.2. A mozgáskorlátozott tanulók habilitációs és rehabilitációs ellátása
Egyéni és kis csoportos habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon cél a károsodott
tartási és mozgási funkciók helyreállítása, korrekciója, kompenzációja, valamint az egészséges
életmódra nevelés, motoros képességek fejlesztése. Az optimális személyi függetlenség elérése
a mindennapos tevékenységre nevelésen (ADL funkciók) keresztül. A gyermekek fizikai
állapotának állandó nyomon követése, rendszeres és eredményes szülő- szakember
együttműködés kialakítása. Pályázatfigyeléssel bővülő eszköztár létrehozása, a magas szintű
feladatvégzéshez szükséges feltételek folyamatos biztosítása. Ortopédorvosi vizsgálat
szervezése, segédeszköz állomány felmérése, folyamatos aktualizálása.

Mozgásos

örömszerzés, adaptált, illetve integrált sportba való aktív részvétel. Intenzív, dinamikus
sportélet kialakítása.
A mozgáskorlátozott tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztésének sajátos célja, hogy a
sérülés következtében hátránnyal induló tanulóknak nagyobb esélyt biztosítson az eredményes
tanulásra, fejlődésre, a sikeres társadalmi beilleszkedésre.
Ennek érdekében szükséges:


az ellátás során a teammunka kialakítása, a különböző szakemberek együttműködése (az
orvos – neurológus, ortopéd szakorvos, gyermekgyógyász – irányította egészségügyi
rehabilitáció megszervezése, szükség esetén egyéb segítő szakmák, szakemberek
bevonása);
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a

központi

idegrendszer

sérülése

által

előidézett

funkciózavar

(beszédzavar,

figyelemzavar, a szenzomotorium zavara, részképesség-kiesés, pszichés és/vagy motoros
tempó lassúsága stb.) megszüntetése, csökkentése, kompenzálása;


a pszichomotoros funkciók korrekciója, fejlesztése;



a kialakuló tanulási problémák korrekciója;



a tanulók beszédzavarainak, kommunikációs képességeinek javítása érdekében – különös
tekintettel a központi idegrendszeri sérülés következtében dysarthriás és anarthriás
tanulókra – mozgás- és beszédterápia, alternatív segítő technológiák alkalmazása;



a mozgásszervi károsodás és a mozgásállapot fajtája és súlyossága függvényében
kialakított és a tanrendbe iktatott csoportos és egyéni mozgásnevelés tornateremben,
szabadtéren, uszodában, fizikoterápiás helyiségben;



a mozgáskorlátozott tanulók részvételét megteremtő és az egyéni igényekhez igazodó
fejlesztést biztosító tanulásszervezési, módszertani eljárások, technikák alkalmazása
(differenciálás, csoportmunkára építő módszerek, kooperatív technikák alkalmazása,
témahetek szervezése, projektmunka);



a mozgásszervi diagnózis szerinti technikai eszközzel támogatott írásbeli kommunikáció,
segítő technológiák igénybevételével történő írás, infokommunikációs eszközök
használatának megtanítása, amely akkor indokolt, ha a tanuló nem tudja iskolai munkáját
kézírással végezni;



speciális felkészítés az önkiszolgálásra, az önálló életvezetésre, az önrendelkező
életformára;



az önkiszolgálást, az iskolai munkát segítő és a fejlesztést szolgáló sérülésspecifikus egyéni
rehabilitációs eszközök biztosítása;



a gyógyászati segédeszközök és az orvosi, egészségügyi háttér biztosítása;



a nyelvoktatás megvalósítása úgy, hogy az segítse a tanuló más anyanyelvű emberekkel
történő kommunikációját, és a média segítségével biztosítsa a számára közvetlen
megtapasztalással elérhetetlen élményeket;



alapos szakmaismereten és önismereten alapuló pályaorientáció;



a mozgáskorlátozott személyekre vonatkozó jogi és érdekvédelmi tudnivalók (szövetség,
egyesületek, klubok, alapítványok stb.) ismerete.
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3.3.3. A hallássérült tanulók habilitációs és rehabilitációs célú ellátása
A feladat jellegéből adódóan az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció
döntően individuális jellegű, ezért egyéni vagy kiscsoportos keretben valósul meg.


A hallás korlátozottsága és annak súlyos következményei döntő befolyással bírnak nemcsak
a fogalmi gondolkodás fejlődésére, hanem a lelki élet, a személyiség fejlődésének egészére
is. Ezt megelőzendő, alapvető pedagógiai fejlesztési cél a lehetőség szerinti legkorábbi
időponttól kezdett szakszerű hallásnevelés (a meglévő hallásmaradvány aktivizálására
alapozva), a technikai lehetőségek felhasználásával. Ehhez elengedhetetlen a vizuális és a
hangzó nyelv elérhetővé tétele.



Az egyéni anyanyelvi nevelés az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
célú órakeretben kerül megvalósításra. Az iskolai fejlesztés alapozó és alsó tagozatos
szakaszában a hallássérült gyermek egyéni adottságaihoz, érdeklődéséhez igazodó központi
témájú társalgások szolgálják a nyelv, a beszéd különböző területeinek fejlesztését.
Középpontban az alapvető hangzó nyelvi készségek (a szájról olvasásra és a
hallásmaradványra támaszkodó beszédértés, a gondolatok önálló kifejezése) erősítése áll. A
társalgások keretében kerül sor a beszédérthetőség (tempó, ritmus, hangsúly, artikuláció)
folyamatos fejlesztésére is. A felső tagozaton folytatódik a magyar nyelvi kompetencia
kibontakoztatása a Magyar nyelv és irodalom tanulási területhez is igazodva.



A beszéd, nyelv elsajátítási (diszfáziás) és egyéb tanulási zavar tüneteit mutató tanulók
komplex korrekciója az iskoláztatás végéig szükséges, elsősorban az egyéni fejlesztés
keretében.



A hallás-ritmus-mozgás nevelés összehangolt fejlesztő tartalma közvetlenül szolgálja a
hallássérülés és következményeinek korrekcióját.



A hangzó nyelvi készségek fejlesztése a rehabilitációs órakereten kívül része valamennyi
(nyelvi fejlesztést is megvalósító) tantárgynak.



Az egészségügyi célú habilitáció a hallássérült tanulók esetében elsősorban a folyamatos
otológiai és audiológiai ellátásra irányul. Feltétel: az audiológiai vizsgálatokhoz szükséges
tárgyi és személyi feltételek iskolai keretek közötti maradéktalan biztosítása.



A hallássérült tanulók fokozottabban támaszkodnak a látásukra, ezért annak védelme a
fülészeti ellátással azonos fontosságú.



Kiemelten fontos a mentálhigiénés gondozás, a pszichológiai ellátás, különösen a hallásukat
a hangos beszéd kialakulása után elvesztett tanulók esetében – az eredményes iskolai oktatás
szempontjából is.
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A pszichológiai habilitáció, rehabilitáció elsődleges célja, hogy megelőzze, illetve csökkentse
azokat a kedvezőtlen folyamatokat, amelyeket a hallássérülés és az azzal összefüggő eltérő
nyelvfejlődés a személyiség fejlődésében okozhat.
A pszichológiai habilitációval, rehabilitációval összefüggő főbb feladatok:


a társuló problémák (pl. tanulási zavar, hiperaktivitás, autizmus) korai felismerésének
segítése, szakemberekhez irányítás, a megfelelő – minél korábbi – terápiához való
hozzájutás támogatása;



tehetséggondozás: a tehetség felismerésének és kibontakozásának segítése;



a tanulók ön- és társismeretének fejlesztése;



belső állapotok, érzelmek felismerésének, azonosításának, helyes kezelésének fejlesztése, az
empátiás készség fejlesztése;



a társas helyzetek értelmezésének segítése, a helyzetnek megfelelő kommunikáció,
viselkedés kialakítása, többek között a segítségkérés, az önvédelem, önérvényesítés,
konfliktuskezelés, alkalmazkodás készségeinek gyakorlása;



a gyermek, fiatal támogatása a másság megélésében, a sérültség elfogadásának,
elfogadtatásának segítése;



a család támogatása a hallássérüléshez kapcsolódó krízishelyzetekben, a hallássérült
gyermek nevelésében;



a pályaorientáció, a pályaválasztás segítése a hallássérült specifikumok figyelembevételével
pályatanácsadás formájában;



az integráció előkészítése, a gyermek, szülő, befogadó intézmény támogatása, sikertelen
integráció esetén a gyermek negatív élményeinek feldolgozása, az önbizalom erősítése;



az etikai normák ismeretének hiányossága, a fokozott befolyásolhatóság, az áldozattá válás
és a bűnelkövetés esetleges veszélyeztetettsége miatt prevenciós foglalkozások szervezése;



mindezeken túl szükség esetén pszichológiai ellátás – akut krízis, személyiségzavar,
magatartászavar, beilleszkedési nehézségek, iskolai vagy családi konfliktusok, egyéb
pszichés problémák (szorongás, pszichoszomatikus problémák stb.) előfordulása esetén;



a tanulók intézményen kívüli pszichológiai ellátása – különösen súlyosabb kommunikációs
akadályozottság és kollégiumi bentlakás esetén – lehetetlen, ezért indokolt az intézményen
belüli pszichés megsegítésük;



a nyelvi kommunikáció döntő befolyással bír nemcsak a fogalmi gondolkodás fejlődésére,
hanem a lelki élet egészére, a személyiség alakulására is. Ezért alapvető pedagógiai
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fejlesztési cél a lehetőség szerinti legkorábbi időponttól kezdett szakszerű szurdologopédiai
ellátás és igény szerint mindkét nyelvhez (vizuális és auditív) való hozzáférés biztosítása.
Az egyéni anyanyelvi nevelés keretében történik:


a nyelvi kommunikáció megindításának támogatása;



a beszédfejlődés természetes vonulatának bejárása, az érthető, megközelítően természetes
ritmusú beszéd kimunkálása;



a még hiányzó beszédhangok kialakítása, automatizálása, illetve a meglévő hibás hangok
korrekciója;



a szupraszegmentális elemek megfelelő használatának tudatosítása, a helyes beszédprozódia
állandó gyakorlása;



a grammatikai, pragmatikai hiányosságok korrekciója;



a szókincs folyamatos bővítése, a szavak, kifejezések értelmezése, melyek hiányában a jó
beszédprodukció elérése lehetetlen;



a

cochleáris

implantáció-hallásjavító

műtéten

átesett

gyermekek

rehabilitációja,

habilitációja, amelynek célja a speciális hallás- és beszédfejlesztés annak érdekében, hogy a
környezet hangjainak felismerésétől a beszédhangok differenciálásán keresztül a beszédértés
és az érthető beszéd birtokába jussanak. Mindezzel a minél korábbi integráció a cél;


speciális intézményi oktatás esetén az integrált iskolai és iskolán kívüli életre történő
felkészítés biztosítása;



a képességprofilnak megfelelően kell kidolgozni és megvalósítani az egyéni fejlesztési
tervet, melybe lényeges beépíteni a diszfáziás tünetek kezelésére specifikusan kidolgozott
eljárásként bevált Affolter–Heldstab-féle módszert;



fontos, hogy a halló társakkal végzett közös tevékenységek, közösen szerzett élmények során
a hallássérült gyermekek felismerjék azokat a kapcsolódási pontokat, melyek segítségével
egyenértékűnek tekinthetik magukat a halló tanulókkal. Ennek érdekében szükséges, hogy a
speciális intézményi keretek között tanuló hallássérült gyermekek a kezdő évfolyamokban
érintkezzenek a halló gyermekekkel, megkezdődjön a kapcsolattartás, és beépüljön a
hallássérült gyermekek életébe. A későbbiekben, a középső évfolyamokon szükségessé válik
a többségi iskolában nevelkedő gyermekekkel, gyermekcsoportokkal való növekvő
gyakoriságú együttlét, együtt-tanulás, együtt-sportolás stb., az utolsó két évfolyamon pedig
az életpálya tervezése, a pályaorientáció, a pályaválasztás és az ezzel kapcsolatos elméleti
és gyakorlati ismeretek, tevékenységek végzése.
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Kiemelt feladat a tehetséggondozás, melynek keretében megvalósul az átlagnál jobb nyelvi
képességekkel rendelkező tanulók anyanyelvi kompetenciáinak kiemelt fejlesztése a következő
területeken:


a szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok
szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével;



a kommunikáció tudatos stratégiáinak felépítése különféle közlési helyzetekben és
szövegtípusokban;



az egyéni közlési stratégiák kialakítása és használata;



a kommunikációs magatartásmódok és tevékenységek egyszerre kreatív és normatív
használata;



a nyelvi problémaészlelés képességének folyamatos fejlesztése;



a nem verbális önkifejezés képességének fejlesztése, illetve a partner nem verbális
jelzéseinek értelmezése.



a

kiemelkedő

matematikai-logikai

gondolkodással

bíró

tanulók

matematikai

kompetenciáinak fejlesztése és szövegértési kompetenciájának olyan szintre emelése, amely
képessé teszi őket a matematikai szöveges feladatok megértésére.


az anyanyelvi és a kiemelkedő egyéb kompetenciák mind magasabb szintű és szélesebb körű
birtoklásának elősegítése minden tanulási területen, amely képessé teszi tehetséges
tanulóinkat a verbális, hangzó és képi kommunikáció eszközeinek és kódjainak, a különböző
információhordozók üzeneteinek megértésére és feldolgozására, ezzel az önálló tanulás
képességének gyakorlására.

3.3.4. A látássérült tanulók habilitációs és rehabilitációs célú ellátása
Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás (a
továbbiakban: pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció) céljai és feladatai a
kötelező oktatás egészében azonos súllyal jelentkeznek, azaz a nevelés-oktatás teljes
folyamatába be kell épülniük. Az egyéni igények szerint külön habilitációs, rehabilitációs
foglalkozások szervezése is szükségszerű, melyek a döntően individuális jelleg miatt egyéni
vagy kiscsoportos foglalkoztatási formában valósíthatók meg, a szakértői véleményben
meghatározott megfelelő szakirányú végzettségű gyógypedagógus vezetésével.
A habilitáció, rehabilitáció főbb területei vak és alig látó tanulók iskolai fejlesztésében:
a) az ép érzékszervek használatának intenzív fejlesztése (pl. hallás);
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b) a meglévő látás megőrzése, fejlesztése – látásnevelés –, optikai segédeszközök
használata;
c) beszédhiba-javítás; a nyelvi, kommunikációs készségek fejlesztése;
d) intenzív mozgásfejlesztés:
 tapintás, finommozgás, a kézügyesség fejlesztése, a Braille-írás, -olvasás
technikájának gyorsítása,
 a testtartási hibák javítása gyógytornász, szomatopedagógus bevonásával;
e) életviteli technikák:
 a közlekedést, tájékozódást segítő ismeretek konkrét élethelyzetekben történő
elsajátítása, alkalmazása (tájékozódás- és közlekedéstanár segítségével a fehér bot
technikájának elsajátítása); környezetkialakítás,
 mindennapi tevékenységek (önkiszolgálás, háztartás stb.),
 a speciális tan- és segédeszközök használatának gyakoroltatása;
f) a tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek,
eszközök, módszerek biztosítása.
Gyengénlátó tanulók iskolai fejlesztésében:
A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció céljai és feladatai a kötelező oktatás
teljes vertikumában azonos súllyal jelentkeznek, azaz a nevelés-oktatás teljes folyamatába be
kell épülniük. Mindamellett az egyéni igények szerint külön habilitációs, rehabilitációs
foglalkozások szervezése is szükségszerű, melyek a döntően individuális jelleg miatt egyéni
vagy kiscsoportos foglalkoztatási formában valósíthatók meg. Az aliglátó, gyengénlátó tanulók
habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozásai általában a következő területeket érintik:
 látásnevelés (a látási funkciók fejlesztése, optikai és elektronikus segédeszközök
használata);
 speciális IKT-ismeretek (pl. gépírás, nagyító, beszélő szoftverek, laptophasználat);
 mozgáskorrekció (finommozgás, nagymozgás);
 az olvasási készség fejlesztése;
 tájékozódásra és közlekedésre nevelés (tájékozódás vizuális támpontok alapján,
tájékozódás hosszú fehér bottal, közlekedési önállóság);
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 tapintó írás-olvasás aliglátó vagy progrediáló (romló diagnózisú) szembetegség
esetében (Braille-írás, -olvasás);
 személyiségkorrekció;
 diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia reedukáció;
 logopédiai ellátás;
 gyógytestnevelés;
 mindennapos tevékenységek (önkiszolgálás, egészségmegőrzés, speciális munka- és
háztartási eszközök használata);
 a tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek,
eszközök, módszerek biztosítása.
3.3.6. A beszédfogyatékos tanulók habilitációs és rehabilitációs célú ellátása
Az együtt- és különnevelés folyamatában a beszédfogyatékos SNI tanuló a tanórák mellett a
szakértői bizottság javaslatának megfelelő mértékben részt vesz egészségügyi és pedagógiai
célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokon. A foglalkozások megszervezésekor
figyelembe kell venni a szakértői bizottság fejlesztési területekre, az ellátó gyógypedagógus
szakirányára és tanuló képességstruktúrájára, viselkedési jellemzőire vonatkozó leírását.
A foglalkozások tartalmát a szakértői véleményben megjelölt területeken végzett vizsgálatok
és az iskolai gyógypedagógus által végzett kiegészítő vizsgálatok, esetleg a pedagógus által
végzett pedagógiai vizsgálatok alapján felállított egyéni fejlesztési terv határozza meg. A
habilitációs-rehabilitációs ellátást végző logopédia szakos vagy szakirányos gyógypedagógus
feladata, hogy összehangolja a gyermek képességeihez mérten a fejlesztési szükségleteket a
tantárgyi célokkal, és erről rendszeresen konzultáljon a tanuló osztálytanítójával,
szaktanáraival. A habilitációs-rehabilitációs foglalkozások megvalósulhatnak osztálytermen
belül és kívül, egyéni vagy kiscsoportos formában egyaránt. Az együttműködő felek legalább
negyedévente közösen tekintenek rá az egyéni fejlesztési terv megvalósulására, értékelik az
elért eredményeket, szükség szerint módosítják a középtávú célokat. A rátekintést mindkét fél
a pedagógusok kötelező tanórával nem lekötött óraterhe erejéig végzi el.
Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a tanuló erősségeit, nehézségeit, a vizsgálati evidenciákra
támaszkodva megállapított közép- és rövid távú célokat, a hozzájuk vezető út lépéseit, a
fejlesztőeszközöket és a fejlesztés helyszínét. A fő fejlesztési területek a beszédfogyatékos SNI
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tanulók számára a beszéd-/nyelvi képességek fejlesztése, a nyelvi készségekhez szorosan
kötődő kognitív funkciók fejlesztése, valamint a tanulási teljesítmények fejlesztése, a
reedukáció. Emellett kiegészítésként pszichomotoros, grafomotoros, vizuális és auditív
készség-képességfejlesztés fordul elő leggyakrabban. Ide sorolhatók a relaxációs és testtudati
technikák, a feszültségoldó művészeti terápiák is. Az eredményes együttműködés és a vizsgálati
evidenciáknak megfelelő fejlesztő-terápiás munka hatványozottan növeli a beszéd- és/vagy
nyelvi zavarral küzdő tanulók iskolai, később társadalmi integrációjának esélyeit
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók logopédia fejlesztésének feladata a képesség-, és
személyiségfejlesztés is. Elvünk, hogy elsődlegesen nem a tüneteket, hanem az okokat
(beszédszervi ügyetlenség, hallásfigyelem gyengeség, beszédészlelési-beszédmegértési zavar,
formaérzékelési zavar, téri tájékozódási zavar, grafomotoros ügyetlenség) tárjuk fel és
törekszünk ezen okok lehetőség szerinti korrekciójára, megszüntetésére. beszédindítás;


hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás;



beszédhibák és a nyelvi kommunikációs zavarok javítása;



diszlexia, diszgráfia reedukációja.

3.3.7. Az egyéb pszichés zavarral küzdő tanulók habilitációs és rehabilitációs célú ellátása
Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus,
pszichopedagógus,

tanulásban

akadályozottak

pedagógiája

szakon/szakirányon

szakképzettséget szerzett gyógypedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb
szakemberek

(pl.

szomatopedagógus,

gyermekpszichiáter)

bevonásával

történik

és

rehabilitációs célú órakeretben zajlik.
Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro-, ill. makrotervezés)
tájékoztatást kell kapniuk az osztálymunkában részt vevő pedagógusoknak, szaktanároknak,
különös tekintettel a gyermek osztályfőnökére.
Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulása időszakosan, az ütemezési fázis
befejezését követően ellenőrzésre kerül a további célkitűzések megtervezését megelőzően,
melyről a pedagógusnak szintén tájékoztatást kell kapnia.
A gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális
képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével
szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt.
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A tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök,
módszerek biztosítása a pedagógiai rehabilitációnak is kiemelt feladata a tanórai és tanórán
kívüli tehetséggondozás mellett.
Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban az egyéb pszichés fejlődési zavar jellegének,
tüneteinek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak
folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi
terápiákat foglalja magába. Ennek érdekében a diagnózisalkotás fontos része a
gyermekpszichiátriai vizsgálat (ADHD és magatartásszabályozási zavar esetén), szükség esetén
kiegészítésként gyermekneurológiai, fül-orr-gégészeti, valamint gyermekszemészeti vizsgálat,
továbbá az ezekhez kapcsolódó beavatkozások és rendszeres kontroll.

3.3.8. A konduktív ellátás
A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív
nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez,
iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében
nyújtható.
A hétköznapi cselekvések közben, mint játék, óvodai, iskolai foglalkozások, a tevékenység és
önellátás minden szakaszában rávezeti a gyermeket az önálló megoldásokra, a feladatok aktív
módon történő végrehajtására, sőt a feladatok kivitelezésének önálló tervezésére is.
A konduktor az intenciót, azaz valamely cselekedet szándékát ajánlja fel, s hogy ez visszhangra
találjon a gyermekben, a belső késztetést létrehozó feltételeket mozgósítja.
A figyelem és érdeklődés felkeltése az első lépés, melyet mindig megújuló, gazdag tartalommal
telített élmények nyújtásával mozdít elő. A feladatokat megoldandó problémaként kínálja fel,
ezzel mozgósítva a belső motivációt.
3.3.9. Egyéb mozgásfejlesztő, terápiás foglalkozások (SZIT, TSMT )
SZIT terápia
A Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia a beavatkozást igénylő neuropszichológiai
folyamatok re/habilitációját végzi. Testünk és környezetünk ingereit/érzeteit törekszik
összerendezni. Lehetővé teszi, hogy testünket az aktuális helyzetnek megfelelően tudjuk
használni. A terápia az érzékelési folyamatok problémáit javítja.
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2-12 éves korú gyermekeknek ajánlott fejlesztési forma, egyéni vagy kiscsoportos formában. A
foglalkozás a gyermeki spontaneitásra épül, játékos, önfeledt formánban. Helyet kap a
kísérletezés, a szabad játék a terapeuta által biztosított biztonságos környezetben. A belső
indíttatású lelki folyamatok játékban való feldolgozása is fontos eleme a terápiának. A
csoportos órákon 2-5 gyermek vehet részt, a gyermekek számát a szükségleteik határozzák meg.
A terápiás cél az idegrendszer érlelése. Az ellátás speciálisan felszerelt termet igényel.
Terápiás hatása:


Normalizálódik az egyensúlyi rendszer



Fejleszti és pontosítja a nagymozgásokat, a mozgáskoordinációt



Erősíti a testemát és a testtudatot



Fejleszti a test két oldalának integrációját



Fejleszti a finommotorikát



Fejleszti a szem-kéz koordinációt



Fejleszti a tér- és irányészlelést



Növeli az önbizalmat és a tartartást.

TSMT terápia
A konduktív pedagógia olyan nevelési rendszer, amelyet Pető András orvosprofesszor
dolgozott ki a központi idegrendszer sérülése következtében mozgássérültté vált gyermekek és
felnőttek (re)habilitálására. A konduktív nevelési program biztosítja az adott életkor és állapot
figyelembevételével a testi, szellemi, érzelmi, erkölcsi, pszichés és szociális fejlődéshez
szükséges nevelési-oktatási tartalmakat és feltételeket, amelyek lehetővé teszik, a károsodások
ellenére, az egészséges személyiségfejlődést, a későbbiekben a minél önállóbb életvitelt.
A Tervezett Szenzomotoros Tréning terápia során összetett, nehezedő feladatot kapnak a
gyerekek, amelyek megkövetelik a tudatos feladatvégzést. Megjelenik a saját képesség
határainak érzése és a folyamatos “edzés” jelleg. Az összerendezett (koordinált) funkciók
elérése és az idegrendszer harmonikus működése érdekében a konduktív nevelés során nem a
sérülés vagy a gyógyítás, hanem a személyiség, a nevelés és a tanulás áll a középpontban.
A terápia mozgás feladatai jótékonyan befolyásolják a pszichikus funkciók beérését. Segítik
továbbá a gyermek koncentrációs fejlődését, lehetővé teszik figyelmének jobb irányíthatóságát,
fejlesztik a szerialitást, ritmusérzéket.
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A mondókával, énekkel kísért mozgásos feladat végzés a beszéd és mozgás összerendezését
segíti elő.
A terápiás foglalkozás időtartama nő, 30 perctől 45 percig. Ezt a gyermek életkora,
terhelhetősége határozza meg.
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1. A szülőkkel és a tanulókkal való kapcsolattartás eljárásrendje
Amennyiben szükségessé válik a digitális munkarendben történő tanítás, annak részleteiről,
elvárásairól a tanulók, a szülők, törvényes képviselők teljes körű, részletes tájékoztatást kapnak
az iskolai honlap felületén. Intézményünk arra törekszik, hogy


Folyamatos kommunikációt biztosítson minden színtéren .



A tőlünk származó információk ellenőrzötten és mindenkor hiteles forrásból eredjenek.



Kérdéseikkel az illetékesek feltétlen elérhetőek legyenek.



Kommunikációink pozitív, támogató és célirányos legyen.

A fizikai találkozások tilalma azt is jelenti, hogy a tanulókkal való kapcsolat lehetősége is a
digitális megoldásokra korlátozódik. A telefonálás vagy a levélküldés a legvégső esetben
jelenthet valós megoldást, bár tudjuk, hogy sok esetben elkerülhetetlen. Mindenképpen egy
megbízható kommunikációs csatorna kialakítására törekszünk, amelyen keresztül a tanárok a
tanulókkal az alapvető kapcsolatot fenn tudják tartani és egymásnak információkat tudnak
küldeni.
Erre a feladatra intézményünk a KRÉTA-t használja. Cél, hogy tudjuk:


Rövid szöveges üzeneteket tudunk közvetíteni;



Visszakereshetőek az üzenetek;



Megvalósítható a tanulók (szülők) alapvető instruálása: mit tegyenek, hová kell
belépniük stb.



A tanulók (szülők) visszajelezhetnek, ha segítséget kérnek vagy nem tudják követni a
feladatokat.

1.1. Platformok
Egy intézmény, egy platform elv alapján az egységesen és elsődlegesen használt platformja
tehát a KRÉTA elektronikus napló; továbbá intézményi honlap és facebook felület.
Támogató platformok: Zárt szülői és osztályközösségi csoportok: az osztály egészét érintő
információk közlésére, megosztására.
Online fogadóóra: egyéni megsegítés, támogatás. Előre egyeztetett időpontban és
támogató rendszeren (pl. Messenger, Skype)
Elérhetőség: http://www.eselypedagogia.hu/
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https://www.facebook.com/EselyPedagogia/timeline
1.2. Kréta: e-napló használatos funkciói
e-ügyintézés, óra anyaga, házi feladatok, értékelés funkciók

2. A tantermen kívüli digitális oktatás megvalósításának feltételei


Az iskola valamennyi főállású és óraadó tanára a tantárgyfelosztás szerint folytatja
munkáját;



az összeállított tananyag a helyi tantervben meghatározott részét tartalmazza;



a pedagógus az órarendben feltüntetett minden tanórára tananyagot küld;



a tantárgy órarendi napján reggel 8 óráig feltölti a KRÉTA rendszerbe;

A mindennapi kommunikációt a pedagógusok a diákokkal eltérő módon alkalmazzák (például
Facebook csoport, e-mail).
Szakiskola - Szakmai gyakorlati oktatás
A szakmai gyakorlati oktatást a digitális munkarendben projektfeladatokkal és a gyakorlat
elméleti alapon való közvetítésével valósítható meg. Az így elkészített tananyagnak
szemléletesnek, vizuálisnak, egyértelműen a szakmai gyakorlat gyakorlati részét kiemelőnek
kell lenni!
Testnevelés
A testnevelés tantárgy tantermen kívüli digitális oktatását projektfeladatokkal és gyakorlati
videokkal kell megoldani.
Kollégium
A kollégiumi nevelők folyamatosan tájékoztatják a csoportjukba járó diákokat a megváltozott
helyzetről és napi kapcsolatban állnak velük.

3. A tantermen kívüli digitális oktatás módszerei
A pedagógusok módszertani szabadságuk egyéni felelősségének tudatában maguk döntenek a
nevelési-oktatási didaktikájukról, a tantermen kívüli oktatás egységesen megfogalmazott
alapelveinek és a gyógypedagógiai módszertanunk betartásával.
A csoportos feladatokon felül az egyéni feladatadásra helyeződik a hangsúly, főként az
értelmileg

akadályozott,

súlyos-halmozottan

fogyatékos,

valamint

és

autizmus

spektrumzavarral küzdő tanulóink esetében.
A módszereink közül kiemelendő: az egyéni fejlesztés; a differenciálás; magyarázat;
szemléltetés; ismétlés-gyakorlás biztosítása; motiváció; dicséret; jutalmazás. A gyakorlatba
3
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ágyazott feladatok elsődleges szerepet töltenek be. Azok lépésre bontott vizuális segítséggel
támogatott bemutatása elvárás pedagógusaink részére.

4. A tantermen kívüli digitális oktatás pedagógiai alapvetései – figyelemmel
a kivételes körülményekre
A pedagógus tutori szerepénél fogva támogatja a tanulók önálló tanulását, információ
felkutatását, információ-feldolgozását.A digitális munkarendben, az otthoni körülmények között történő oktatásra, tanításra más
szemlélettel tekintünk.
A családok körében felmérjük a rendelkezésre álló eszközöket, az internet hozzáférési
lehetőséget, továbbá azt, hogy a segítő családtagok milyen szintű digitális kompetenciával
rendelkeznek a gyerekek oktatásának segítéséhez.
Azokhoz a tanulókhoz, akik hátrányos szociokulturális helyzetüknél fogva nem rendelkeznek
az alapvető feltételrendszerrel sem, postai úton juttatjuk el a feladatokat. Minimálisan heti 1
alkalommal, minden tantárgy tekintetében alapos feladatleírással mellékelve. Az ellenőrzéshez
szintén postai úton kérjük vissza az anyagokat az érintett családoktól.
Intézményünkben arra törekszünk, hogy a


tanulóinkat igény szerint tanulás-módszertani segédlettel látjuk el;



lehetőségünkhöz mérten IKT; mozgásfejlesztési és egyéb speciális eszközöket ( a
fogyatékosságnak megfelelően) biztosítunk az otthoni feladatvégzéshez;



a felszerelésen kívüli tankönyvek a könyvtárból kivételezhetőek;



segítséget nyújtunk a hatékony tanuláshoz szükséges napirend kialakításában, ismerve a
tanulók terhelhetőségét;



a feladatok megoldásának javításában, ellenőrzésében támogató segítséget nyújtunk;



az osztályfőnök heti rendszerességgel tájékozódik kollégáinál az osztályába járó tanulók
tanulmányi előmeneteléről és eredményeiről;



minden héten online értekezlet keretében számot ad az osztály haladásáról közvetlen
felettesének, beszámol a tapasztalatokról;



sürgős esetekben (nincs kapcsolat, visszajelzés, gyermek felügyelete nem megoldott stb)
az osztályfőnök azonnali jelzéssel él vezetője felé, illetve a gyermek és ifjúságvédelmi
felügyelőnek további intézkedés céljából;
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a nevelő-oktató munkát segítő kollégák aktívan bevonódnak a feladatok elkészítésbe és
eljuttatásában a tanulókhoz, az elvégzett munkájukat excel fájlban rögzítik, melyet a
közvetlen vezető ellenőriz;

5. A pedagógus kötelességei a digitális oktatás során
A gyógypedagógus az elsődleges információforrás, a tudás átadója, a különféle tanulói
kompetenciák, képességek-készségek fejlesztője, a tanuló önálló tanulásának motiválója,
irányítója.
E mellett pedagógusaink és nevelő-oktató munkát segítő kollégáink sok szállal kötődnek a
gyermekekhez, érzelmileg is támogatják, motiválják őket. A szülők - tapasztalataink alapján –
a digitális munkarendben még inkább számítanak a pedagógusok nemcsak szakmai, hanem
sokszor érzelmi segítségére is. Ennek megfelelően a digitális tanrend során kialakítunk egy
olyan kapcsolattartási rendszert, ahol megfelelő/optimális időkeretben ilyen kommunikációra
is lehetőséget teremt. E célra digitális fogadóórát jelölnek ki pedagógusaink, melyet a vezetők
nek eljuttatnak.
A pedagógus


a digitális munkarend során is a szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően
differenciál, igazodik a tanuló egyéni képességeihez, fejlődési üteméhez – módszereit,
eszközeit ehhez igazítja;



mindenkor érvényesíti az egyéni bánásmód elvét;



nem várja el, hogy egész nap ott üljön a számítógép előtt a gyermek, a feladatok
mennyiségénél a szülői visszajelzéseket figyelembe veszi;



lehetőséget ad arra, hogy a tanulók a saját időbeosztásuk szerint oldhassák meg a
feladatokat, amellyel a helyes időbeosztást, felelősséget is erősítheti bennük;



hosszabb időtartamot (2-3 napot vagy még hosszabb) hagy a feladat visszaküldésére;



a szülőkkel kialakítja az információ átadásának leghatékonyabb csatornáját és az
információátadás időbeli rendszerességét;



az elvárások tekintetében egyszerű és egyértelmű, időben tartható elvárásokat fogalmaz
meg a segítő szülők felé, illetve tanítványai számára;



rendszeresen tartja a kapcsolatot a szülőkkel és tanulókkal;



a

házi

feladatokban

szükségszerűen

kisebb

részekre

individualizáltan fogalmazza meg az instrukciókat, elvárásokat;
5

osztottan

alaposan,

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI 2020



A tanítás során elsősorban a megerősítésre, a pozitív motivációra helyeződik a hangsúly,
hogy a gyermekek ne egy további korlátnak éljék meg ezt a helyzetet, hanem egy
különleges tanulási módnak.

6. A tanuló kötelességei a digitális oktatás során
Egyéni képességének megfelelően:


nyomon követni a kréta rendszeren keresztül a kapott feladatokat;



elvégzi a számára kijelölt feladatokat;



számot adni a tudásáról a pedagógus által meghatározott formában;



segítséget kérni szükség esetén;



határidőket betartani.

7. A szülő a sikeres digitális oktatás megvalósítása érdekében kérjük


biztosítsa gyermeke zavartalan felkészülését;



támogassa gyermekét;



figyelemmel kísérje elvégzett munkáját;



együttműködjön, kommunikáljon – gyermeke érdekében – a pedagógussal.

Hangsúlyozzuk, hogy intézményünk nevelőtestülete nem várja el a szülőtől, hogy gyermekét
tanítsa.

8. Házi feladat


A tanulók egyéni képességeikhez mérten továbbra is kötelesek teljesíteni a feladatokat.



A kiadott tananyagot fel kell dolgozniuk. Az információ(k) feldolgozását visszacsatolás
követi a pedagógus részéről.



A tanulói visszacsatolások során a pedagógus meggyőződik a megértés mélységéről, az
elsajátítás mennyiségi mutatóiról, és az egyéni sajátosságokat maximális figyelembe
véve elvégzi a szükséges beavatkozás(okat).



A feladatok kijelölése során a pedagógus figyelembe veszi, milyen szintű a tanítványai
digitális, tárgyi háttere, kompetenciaszintje.



Az átadott digitális tananyag feldolgozási ideje, a kiosztott feladatok megoldási ideje
egyensúlyban kell, hogy legyen a tanulók életkori sajátosságaival, terhelhetőségével,
képességeivel és a segítségnyújtás otthoni lehetőségeivel egyaránt.



A házi feladat hiányát a KRÉTA naplóban jelöli a pedagógus.
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9. A tanulási folyamat nyomon követése és az értékelés
Intézményünk - tekintettel tanulóink sajátosságaira - a digitális munkarend során még inkább
előtérbe helyezi a fejlesztő típusú értékelést. Fontos gyógyepdagógusaink kreativitása ezen a
területen is, ezért nem csak a hagyományos értékelési rendszert használjuk, hanem kibővíthetik
repertoárukat egyéb, motiváló, személyre szabott értékelési módokkal.



Cél: motiválni a tanulókat rendszeres beszámoltatással – és főleg az önértékelés,
önellenőrzés érdekében – online feladatokkal.
Az osztályozás fogalma a megváltozott munkarendben továbbra is él, de a formatív
értékelés sokkal célravezetőbb esetünkben, ezért e szerint járunk el.



Tehát a formatív (fejlesztő, támogató, alakító-segítő) értékelés szerepe kerül előtérbe a
„távoktatás” során. Célja, hogy megállapítsa a tanulók fejlődését, ehhez igazítva a
tanulást. Ahhoz képest értékel, hogy milyen tanulási úton képes elérni a tanuló a kitűzött
célt.



A pedagógus munkáját segítik az önellenőrzést biztosító feladatok és tesztek, amelyek
adaptív módon támogatják a tanuló előrehaladását, önálló anyagfeldolgozását.



A szummatív (összegző) értékelésre a távoktatásban is szükség van. Ez az adott témakör
feldolgozásának, tanulási szakasznak vagy folyamatnak a végén, annak átfogó
értékelését jelenti.



Ennek érdekében minden pedagógusnak pontosan meg kell fogalmazni a digitális
oktatásra vonatkozóan az osztályozás eljárásrendjét, módszereit, és azt a diákok, a
szülők és a törvényes képviselők tudomására kell hozni.



Az érdemjegyek száma félévenként az értékelési szabályzatban foglaltak szerint: 1-3
heti óraszám esetén minimum 3, 4-nél több óra esetén legalább 5 db jegy.



A házi feladatok, dolgozatok javításának határideje 3 munkanap.



A megszerzett érdemjegyek beírásra kerülnek a KRÉTA naplóba.



Minden támogatás mellett, a beszámoltatás különböző formáinak sorozatos
elmulasztása esetén az intézmény lépéseket tesz, hogy lehetőség szerint ne kerüljön
elégtelen teljesítmény a bizonyítványba.



Minden segítségünk ellenére, ha a digitális munkarend ideje alatt érvényben lévő
tananyag minimális követelményeit mégsem teljesíti a tanuló, osztályozó vizsgát
köteles tenni az elmaradt tananyagból.
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Ha az iskola nem tud kapcsolatot tartani a gyerekkel, illetve a szülővel, felvesszük a
kapcsolatot a gyermekvédelmi szolgálattal.

A digitális oktatás ideje alatt minden erönkkel arra törekszünk, hogy tanulóink részére az egyéni
lehetőségek figyelembevételével a lehető legeredményesebb haladást érhessük el.
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1. A pedagógiai program érvényességi ideje
Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg először nevelő és oktatómunkáját e
pedagógia program alapján.
Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2020. szeptember 01. napjától
2024. augusztus 31. napjáig – szól.
2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület
folyamatosan vizsgálja.
A szakmai munkaközösségek minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban
megfogalmazott célok és követelmények megvalósulását.
A 2021-2022. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program
felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén e pedagógiai programot módosítania kell.
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3. A pedagógiai program módosítása
A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:


az intézmény vezetője;



a nevelőtestület egyszerű többsége;



a szülői munkaközösség vezetősége;



az iskola fenntartója.

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető
jóváhagyásával válik érvényessé.
A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra és
a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a
fenntartó és működtető egyetértését.
A módosítás eljárási szabályai ugyanazok, mint a pedagógiai program jóváhagyásáé.
4. A pedagógiai program nyilvánossága
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető. Az iskolai
honlap internet címe: www.eselypedagogia.hu
A

pedagógiai

programról

minden

érdeklődő

tájékoztatást

kérhet

az

iskola

intézményvezetőjétől, intézményvezető helyetteseitől, valamint az iskola pedagógusaitól a
nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél
tekinthető meg:
•

az iskola honlapján;

•

az iskola titkársága;

•

az

intézmény

vezetőjénél,

szakiskolai

intézményvezető

helyettesénél,

tagintézményvezetőjénél.
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