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EGY ÉLET A KEZEDBEN 
 
 
 
 
 

Ha a gyerekek kritizálva élnek, 
Megtanulnak megbélyegezettnek lenni. 
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, 

Megtanulnak veszekedni. 
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, 

Megtanulnak szégyenlősnek lenni. 
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, 

Megtanulják bűnösnek érezni magukat. 
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, 

Megtanulnak türelmesnek lenni. 
Ha a gyerekek bátorítva élnek, 

Megtanulnak bízni. 
Ha a gyerekek dicsérve élnek, 

Megtanulják megbecsülve érezni magukat. 
Ha a gyerekek méltányosságban élnek, 

Megtanulják az igazságosságot. 
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, 

Megtanulnak hittel élni. 
Ha a gyerekek megerősítve élnek, 
Megtanulják magukat szeretni. 

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, 
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban. 

 
 
 

 

 

Dorothy Law Holt 
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I. Bevezető 

 

1. Az intézmény neve: 

  

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola és Készségfejlesztő Iskola 

 

Székhelye: 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67. 

     

 

AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 

Az intézmény neve, azonosító adatai, típus szerinti besorolása 

 

Az intézmény elnevezése: Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és 

Készségfejlesztő Iskola 

Az intézmény rövid neve:                  Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI 

 

Székhelye:      3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67 

 

Telephely     3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 75 

. 

Az intézmény fenntartója:   Hatvani Tankerületi Központ 

  3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 

.                                                                                                             

Az intézmény OM azonosítója:  038523 

Az intézmény nyilvántartási száma:           K11912 

Az intézmény statisztikai számjele:  16748765-8520-322-10 

Az intézmény adóhatósági azonosítója: 15835152-2-10 

Működési köre:    Heves megye    

       

Az intézmény alapításának éve:  1984. 

Alapító neve, székhelye:    Gyöngyös Városi Tanács,  

     (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. )    

      

 

Irányító szerv neve, székhelye:                     Emberi Erőforrások Minisztériuma 

       1054 Budapest, Akadémia u. 3.  

 

Fenntartó szerv neve, székhelye:                  Klebelsberg Központ 

Hatvani Tankerület 

 

Az intézmény vezetője:   intézményvezető 

  

Az intézmény típus szerinti besorolása:       egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

                                                                      módszertani intézmény 

 

A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 

Közszolgáltató szerv fajtája:   közintézmény 
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Intézmény típusa:    többcélú,  közoktatási intézmény 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő 

A közoktatási intézmény  

Intézményegységei:    - Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

         Intézmény 

      - Óvoda 

      -  Általános iskola 

      -  Készségfejlesztő iskola 

Szakfeladat szerinti besorolás: 

 

6.l.l. integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése 

6.1.1.1. sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi  

             fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők,  

             értelmi fogyatékos – középsúlyos értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – hallási 

             fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – látási fogyatékos) 

 

6.1.2. általános iskolai nevelés-oktatás 

 

6.1.2.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

 

6.1.2.2. alsó tagozat, felső tagozat 

 

6.1.2.3. sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi  

             fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők,  

             értelmi fogyatékos – középsúlyos értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – hallási 

             fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – látási fogyatékos) 

 

6.1.3. egységes gyógypedagógiai, módszertani feladat (utazó gyógypedagógusi hálózat) 

6.1.4. fejlesztő nevelés-oktatás 

 

6.1.5. egyéb köznevelési foglalkozás 

6.1.5.1. iskolaotthon, egész napos iskola, napközi otthonos ellátás 

 

6.1.6. iskola maximális létszáma: 60 fő 

6.1.7. intézményegységenkénti maximális létszám: 

          óvoda maximális létszám: 10 fő 

          gyógypedagógiai nevelés-oktatás 1-8. évfolylam: 60 fő 

 

6.1.8. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

 

6.2.2. szakiskolai nevelés-oktatás 

6.2.2.3. speciális készségfejlesztő szakiskola előkészítő évfolyama 

 

6.2.4. egyéb köznevelési foglalkozás 

6.2.4.1. tanulószoba, iskolaotthon, napközi otthonos ellátás 
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II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA: 
 

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 
 

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei: 

A kötelező alapfokú iskoláztatás általános tartalmi szabályozásának kiterjesztése a 

fogyatékossággal élő tanulók nevelésére és oktatására azon a felismerésen alapul, hogy a 

fogyatékossággal élő tanulóknak minden más tanulóval közös emberi tulajdonságai vannak, 

a fogyatékossággal élő tanulók ugyanabban a kultúrában, emberi közösségben, 

társadalomban élnek, mint azok a társaik akiknek nem kell valamilyen fogyatékossággal 

együtt élniük, ezért az ő felnőtté válásukhoz is a tartalmi szabályozás állami 

dokumentumában foglalt tartalmak és fejlesztési követelmények jelölik ki az iskolában 

elsajátítható tudást és kialakítandó képességeket.      

                                                 

Nevelésfilozófiánk:   

„Minden gyermek érje el képességei maximumát saját üteme szerint.” Ezen filozófia 

határozza meg a nevelés-oktatás szervezeti és tartalmi kereteit. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes 

fejlesztési feladatokat kell alapul venni. 

 A tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a 

következő elvek alkalmazandók: 

o a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre 

szükség van; 

o szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények 

kialakítása és teljesítése; 

o az iskolák segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítsék ezeket a 

tanulókat, elsősorban az önmagukhoz viszonyított fejlődésüket értékelve. 

 Munkánkat a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend és a demokrácia értékei 

hatják át, mert: olyan demokratikus magatartás alapjait rakjuk le, amely a köz- és egyén 

érdekeinek egyaránt megfelelnek, és az általános műveltség nélkülözhetetlen alapjait 

sajátíttatják el, melyre építhet a gyermek. 

 Nevelő-oktató munkánk a közös nemzeti értékeket szolgálja, mert fontos szerepet szánunk 

a hagyományoknak, valamint az ország nemzetiségeihez, etnikumaihoz tartozók 

azonosságtudatának ápolására. Kiemelt figyelmet fordítunk a másság megismerésére, 

elfogadására. 

 Figyelmet fordítottunk - fordítunk az emberiség előtt álló feladatokra, problémákra:  

o az állam és egyén felelősségére, 

o a társadalomban rejlő lehetőségekre, 

o a Földet, az emberiséget fenyegető veszélyekre. 

 Az Intézmény alapfeladata, hogy orientációs mintát adjon a gyermekek, fiatalok számára az 

értékes életre. A pedagógusoknak ismerni szükséges a tradicionális, emberi, a magyar és helyi 

értékeket, azokat a gyermekek nevelésekor markánsan kell képviselniük. 
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1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai: 

 

o Olyan felnőttek nevelése, akik tanulmányaik befejezése után képesek lesznek 

önállóan eligazodni a társadalom állandó változásaiban. 

o Felkészíteni a gyermekeket arra, hogy képesek legyenek helytállni 

Magyarországon, Európában és a globalizálódó világban. 

o A tanulók az iskolából kikerülve az életben legyenek képesek érvényesülni, a 

társadalomba be tudjanak illeszkedni. 

o Az általános műveltség megalapozása az életkor, a tanulási akadályozottság, a 

értelmi akadályozottság, az egyéni fejlettség figyelembevételével. 

o A tanulók szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása. Az 

ön- és környezetellátó és védő technikák birtoklása, a környezettel való harmonikus 

együttélés, a komfortérzet megteremtése céljából. 

o Alapvető tanulási képességek fejlesztése az ismeretek megszerzése, a 

továbbtanulás és a minél önállóbb életvezetés érdekében. 

o Az állóképesség, az erőnlét fokozása, a kitartás, az akarat fejlesztése. 

o Az önmaga és társai másságának elfogadása, felismerése, törekvés a fejlődésre, a 

kompenzáló, a karbantartó technikák, megoldások korrigáló gyakorlatok 

elsajátítása és annak kitartó végzése. 

o Az önálló tanulás képességének fejlesztése, egyénre szabott tanulási módszerek és 

technikák kiépítése hosszabb időkeret biztosításával. 

o A testi és lelki egészség megóvása. 

o Értékeink, kultúránk, a szülőföldünk és népünk, gyökereink megismertetése, 

kötődések, azonosulások kiépítése. 

o Oldott, humánus légkör megteremtése az intézményben, ahol az értelem, az 

érzelem szabadon kibontakozik, és az emberi kapcsolatok kiteljesednek.  

o A jól működő képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik megismerése, 

önbecsülésük erősítése. 

o Eredményes, sikeres ismeretelsajátítás önmaga képességeihez mérten. 

o Kulturált érintkezési formák birtoklása, azonosulás a szerepeivel, írott és íratlan 

szabályok betartása, társas kapcsolatok fenntartása, illemszabályok elsajátítása, 

önuralom. 

o Reális önismeret, önelfogadás. Továbbfejleszthető tudás - az egyéni adottságokhoz, 

a sérüléshez viszonyítottan - törekvés a továbbtanulásra reális tervek és 

elképzelések talaján. 

o A szokások és hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete, az erkölcsös 

viselkedés és megnyilvánulás a társakkal szemben, az önzetlenség, a szeretet, a 

segítőkészség, a szorgalom, a rend cselekedetekben történő megmutatkozása. 

o A népcsoport, a gyökerek elfogadása, az értékek felismerése, óvása.  

o A rongálás megfékezése. Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés 

társakhoz, felnőttekhez, büszkeség az iskolai hovatartozásban, oldott viselkedés az 

iskolai környezetben. 

 

1.2.1.Az általános iskola részcéljai értelmileg akadályozott tagozaton 

- A tanulók számára elsajátítható műveltségtartalom specialitásokból adódó készségszintű megalapozása, 

- Beszéd, kommunikáció fejlesztése 
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- A feladat- és szabálytudat kialakítása. 

- Önellátás kialakítása, fejlesztése. 

- Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény játékos felkeltése, ébrentartása. 

- A saját fejlődési ütem elfogadása, önismeret alapozása. 

- A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. 

- Alapvető kultúrtechnikák elsajátítása. 

- A játék megszerettetése a tanulási helyzetekben, a szabályjátékok, a didaktikai játékok örömének 

megélése. 

- Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez, a képesség, a tartós figyelem, a megtartó 

emlékezet fejlesztése. 

- A tanulók felkészítése a készségfejlesztő iskolában történő továbbtanulásra. 

 

1.2.2.A súlyos, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének részcéljai 

- A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelése során a tanulás és tanítás 

hagyományos felfogása nem alkalmazható. A tanuló és a gyógypedagógus közös tanulási folyamaton 

megy keresztül, amelynek során egymás jelzéseit, kettejük személyes viszonyát egymás megértésének 

lehetőségeit tanulják és a másikat önmaguk jelzéseinek megértésére, kifejezéseik helyes értelmezésére 

tanítják. 

- Az elvárások az egyéni teljesítőképességnek megfelelően kerüljenek megfogalmazásra, és igazodjanak a 

fejlődés lehetséges üteméhez. 

- Az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legnagyobb önállóság feltételeinek megteremtése, 

melynek alapja a szociális, a kommunikációs és más kognitív készségek specifikus módszerekkel való 

kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése, a mindennapi gyakorlati 

készségek speciális módszerekkel való tanítása, melyek hatására javul életminőségük, fejlődik 

önrendelkezésük. 

- Kiemelt célunk, hogy a gyermekek lehetőségeikhez mérten képessé váljanak a család életébe való 

beilleszkedésre. 

- A napirend tudatos szervezésével a sokoldalú tapasztalatszerzés, a szociális tanulás feltételei biztosítva 

legyenek. 

- Nevelési céljaink elérésének érdekében alkalmazott módszerek, terápiák minden esetben igazodnak a 

gyerekek életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, nyelvi szintjéhez, egyéni képességeihez és az 

adott szituációhoz. 

- A családok szakmai megsegítése, tehermentesítése, problémáik megbeszéléséhez közösségi tér 

biztosítása. 

 

1.2.3. Készségfejlesztő iskola részcéljai 

- Olyan praktikus ismeretek közvetítése, mely segíti a mindennapi életben való eligazodást, 

szocializációt, a lehetőségekhez, egyéni képességekhez mért önálló életvezetést. 

- A tanulók életéhez adott közvetlen segítségnyújtással társadalmi integrálódásuk előkészítése, 

felkészítésük elemi munkavégzésre 

- A kommunikációs és szocializációs képességek hangsúlyozott fejlesztése, mely hozzájárul a 

készségfejlesztő iskola befejezését követően a társadalmi integrációhoz, a védő-munkahelyen való 

helytálláshoz. 

- Olyan helyzeteket kialakítása, ahol a tanulók gyakorolhatják az ön és szűkebb környezetük ellátásához, a 

társadalmi együttéléshez, az önálló és eredményes életvezetéshez nélkülözhetetlen tevékenységeket. 

(külső gyakorlóterep, intézménylátogatás, kapcsolattartás a fogyatékos felnőtteket ellátó 

intézményekkel). 

- Gyakorlati képzés keretein belül a szakmai ismeretek minél szélesebb körű elmélyítése, a munkában 
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történő aktív, lehetőleg önálló bekapcsolódással. 

 

1.2.4. Az utazó gyógypedagógiai ellátás során megfogalmazott célok 

 

- Az integráltan nevelt, oktatott SNI értelmi fogyatékos gyermekek törvényben előírt ellátása egyéni vagy 

kiscsoportos fejlesztés keretein belül. 

- Az SNI tanulóval kapcsolatos minden tanórai feladat elvégzésére alkalmassá tegye a többségi 

pedagógust, aki ezeknek az új, gyógypedagógiai kompetenciáknak a felhasználásával alkalmassá válik 

az inkluzív nevelés megvalósítására, és ezáltal motiválttá válhat a sérüléssel, ill. a sajátos nevelési 

igényű tanuló egyéni sajátosságait figyelembe vevő fejlesztésével kapcsolatos új ismeretek 

megszerzésére. 

 

1.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai: 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókkal a differenciált eszközrendszert, az egyéni megsegítést 

kell alkalmazni. 

A követelményrendszert úgy kell kialakítani, hogy ebben a speciális eljárás, fejlesztés 

lehetőségei is megjelenjenek. 

Érvényesülnie kell a NAT-ban felsorolt kiemelt fejlesztési feladatoknak: 

o Énkép, önismeret; 

o Hon- és népismeret; 

o Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra; 

o Környezeti nevelés; 

o Információs és kommunikációs kultúra; 

o Tanulás; 

o Testi és lelki egészség; 

o Felkészülés a felnőtt lét szerepeire. 

 

 

A társadalmi beilleszkedésnél, a tanulóknál elvárható, hogy a mindennapi együttlétben a 

társadalmi elvárásoknak megfelelő normákat, magatartási szokásokat elsajátítsák. Tudjanak 

azonosulni az emberszerető magatartással. 

A gondolkodásnál, a megismerésnél a fejlesztésért felelős pedagógiai környezet és 

szakembercsoport feladata, hogy az akadályozott, vagy sérült funkciót fejlessze. 

Az önkormányzatokkal jó kapcsolattarásra kell törekedni, hogy biztosítani lehessen a tanulók 

szociális ellátását. 

A demokrácia kiépült formáit rendszeresen, tartalommal megtöltve kell működtetni. 

A művészeti csoportok, szakkörök terápiás fejlesztések továbbra is a tehetséges gyermekek 

kiemelkedését, egyéni erősségük felismerését és képességeik fejlesztését, ép funkcióik 

megerősítését szolgálják. 

Az iskola kiemelten támogassa a tanulók sportolását, művészeti nevelését. 

Lehetőséget kell adni az önszerveződő csoportoknak. 

A gyermek elfogadható, alapos ismeretekkel, jó szokásokkal kerüljön a magasabb évfolyamba. 

Az iskolát elhagyó tanulót sok olyan praktikus ismerettel kell felvértezni, amely az életben való 

eligazodáshoz szükséges. 

Kiemelt feladat a hiányzás további csökkentése. 
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A veszélyeztetett tanulókat a napközis, tanulószobás csoportokba kell bevonni. 

Az év végi vizsgáztatást /a szabályzatnak megfelelően/ meg kell szervezni. /6.sz. melléklet/ 

 

1.4.  Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszköz-, és eljárás rendszere 

 

Iskolánkban elfogadva /Ágoston György/ felosztását az alábbi általánosan elfogadott módszereket 

alkalmazzuk: követelés, meggyőzés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, elismerés és a büntetés. 

A módszerek harmonizációjával kell elérni, hogy megfelelő neveltségi szintet érjenek el az iskola 

tanulói.  

 

Ehhez az szükséges, hogy a módszer igazodjon a mindenkori szituációhoz, másrészt mivel nincs 

teljesen egyforma két szituáció, két egyforma gyerek, két egyforma pedagógus, nevelési 

módszereinket úgy kell megválasztani, hogy azok a leghatékonyabb alkalmazást tegyék lehetővé. 

A magatartásban leginkább az a dicséret, elmarasztalás hat, amelyet a tanulók maguk alkottak 

meg. 

 

1.5.  Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai eszközei, módszerei: 

 

1.5.1 Nyelvi eszközök: Előadás, beszéd, beszélgetés, amelyben a gyermek és felnőtt egy adott 

eseményről, helyzetről véleményt cserél. Ez lehet egyéni vagy csoportos. 

 Az egyéni módszert akkor alkalmazzuk, ha a gyermek személyiségét kívánjuk megismerni. 

beszéd 

- beszélgetés a nevelés egyik nagyon fontos eszköze, melyben mindkét fél aktívan részt 

vesz, tartalmát tekintve lehet szabad, vagy irányított beszélgetés, szervezettség alapján 

lehet: spontán vagy tervezett. Formája alapján: egyéni, vagy csoportos. 

 

1.5.2. Nem nyelvi eszközök:  Az információközlés azon módja, amikor közleményeinket nyelven 

kívüli eszközökkel fejezzük ki. 

A nem nyelvi eszközök kísérhetik, nyomatékosítják vagy helyettesítik  közléseinket. 

A hitelesség érdekében fontos, hogy a verbális és nem verbális közléseink összhangban legyenek: 

- arckifejezés 

- szemmozgás 

- tekintet 

- testközelség 

- térközszabályozás 

- testhelyzet, testtartás 

- mozdulatok (gesztusok) 

- kulturális jelzések 

 

1.5.3. Szociális technikák: Ezeket a technikákat a tanulók a felnőttektől tanulják el. Ezért nagyon 

fontos, hogy milyen mintát kapnak a gyermekek otthon és az iskolában. 

Ismerve a gyermekek családi hátterét, biztosítanunk kell, hogy a gyermek önmagát, másságát 

megismerje és elfogadja. Ezért nagyon fontos, hogy az iskolában olyan mintát kapjon a 

szerepjátékokon keresztül, amely befolyásolja cselekedeteit. 

1.5.4. Szociális készségfejlesztő technikák. 

 A tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő készségeinek fejlesztése 
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- minta- és modellnyújtás 

- megerősítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás) 

- szerepjáték 

- dramatizáló tevékenység. 

 

 

1.5.5.Meixner féle olvasás-írástanítási módszer: 

Egy jól megválasztott olvasástanítási módszer meghatározója lehet a sikeres és eredményes 

tanulásnak. Tanulóink számára az általunk legalkalmasabbnak tartott olvasástanítási módszert 

választottuk. 

Megalkotója Meixner Ildikó gyógypedagógus, logopédus, szakpszichológus. 

 Sajátosságai: 

• A módszer gyógypedagógiai terápiás kezdeményezésből fejlődött ki. 

• Maximálisan alkalmazkodik a gyermek egyéni haladási üteméhez. 

• A tantárgyi ismeretek elsajátítását képességfejlesztéssel alapozza meg. 

• A hang – látás - mozgás egységére következetesen épít a tanulás folyamatában. 

• A többi módszertől eltérő betűsorrendet tanít. 

• Más módszernél alaposabban dolgozza ki az olvasástanítás lépéseit. 

• Írástanítása késleltetett. A módszer alapelvei: 

Az aprólékosan felépített tananyag kis lépésekre bontva, vissza-visszatérő ismétlésekkel 

kiegészítve a fokozatosság elvének megvalósítását szolgálja. 

A betűtanítás hármas asszociációs kapcsolatának kialakítása (akusztikus, vizuális, beszédmotoros) 

és annak konzekvens betartása a tanulás során sokoldalú asszociatív megerősítésként szolgál. 

A Ranschburg - féle homogén gátlás kialakulásának megelőzése is komoly szempont az oktatás 

folyamán. A gondolkodás merevségének (rigiditásának) elkerülése, megelőzése a cél. 

Nagy hangsúlyt fektet a gyermek pszichés, önbizalmi megerősítésére, így a pedagógus csak 

pozitív visszacsatolást, fejlesztő értékelést alkalmaz. 

 

A fejlesztést a gyermek elakadási szintjéhez kell igazítani. A funkciók hierarchikus felépítettségét 

mindenkor figyelembe kell venni. 

Az olvasástanítással párhuzamosan, de késleltetett ütemezéssel kezdődik az írástanítás. Az írás 

előkészítésének, a motoros képességek fejlesztésének kiemelt szerepe van. 

 

 

1.5.6. Augmentatív és alternatív kommunikációs rendszerek használata, mint alternatív 

kommunikációs lehetőség a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek esetében” 

 

A kommunikáció területén a legfőbb feladat a másik ember megértése, az önkifejezés és az 

interakció fejlesztésének elősegítése. A súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek általában alig 

rendelkeznek kommunikációs eszközökkel, gyakran elszigeteltek saját környezetüktől is, és 

rendkívül nagy nehézséget jelent számukra önmaguk kifejezése. Az érthető beszéd hiánya által 

okozott kommunikációs funkciók pótlására az augmentatív és alternatív kommunikációs 

rendszerek széles palettáját használjuk tanulóinknál. Különböző informális felmérések és 

megfigyelések alapján választjuk ki, hogy kinek melyik a legmegfelelőbb eszköz a kommunikáció 

támogatására. A gesztusnyelv nemcsak az expresszív kommunikáció fejlesztését szolgálja, hanem 
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a beszédmegértést is támogatja. Viszonylag magas absztrakciós szintet kíván, így sok tanulónk 

esetében nem alkalmazható, az ő esetükben célravezetőbb a tárgyakkal vagy képekkel való 

kommunikáció, a gyermek szimbólumszint – értésének megfelelően. Az ilyesfajta 

kommunikációra már elektronikus eszközök, egy – vagy többüzenetes hangadó gépek, 

kommunikátorok segítségével is lehetősége van tanulóinknak. 

 Ezért a fejlesztés elsődleges célja a fogyatékos gyermek és környezete 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 lépni más emberekkel és hatást gyakorolni 

környezetükre. 

                                                                                            

1.6.  Kompetenciafejlesztésbe ágyazott ismeretátadás 

 

Az egész életen át tartó tanulás közoktatásbeli megalapozása biztosítja a tudás alapú társadalom és 

gazdaság létrejöttének feltételeit. 

A mai társadalmi viszonyok között erőteljesen megnövekedett a tudás társadalmi súlya. A fiatalok 

életpályájának sikeressége azon alapszik, mennyire képesek az iskolában olyan tudással és 

kompetenciákkal felvértezni magukat, amelyek birtokában képessé válnak a társadalom és a 

piacgazdaság jelen és jövőbeli igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni.  

Munkánk során különösen nagy hangsúlyt kap a kisiskolás korban elsajátított alapképességek és 

készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és 

munkába állás feltételeiként szolgálnak.  

 

 

 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Pedagógiai programunk a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból 

adódó hagyományokra és szükségletekre épül. 

 

2.1. Pedagógiai feladataink:  

 A NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, 

csoportosítása, és az ezekre épülő differenciálás. 

 A különböző ismeretek elsajátítása során arra törekszünk, hogy tanulóink értelmi, 

ismeretszerzési, kommunikációs, az egészséges és kulturált életmód iránti 

képességeiket fejlesszük. 

 A képzés tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja 

magába, a tanulók életkori fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, 

elrendezéssel. 

 Elsődleges szempontunk, hogy a tanulók képességeinek fejlődéséhez olyan 

követelményeket határozzunk meg, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. 

 Kiemelt feladat a színes sokoldalú iskolai élet, tanulás, munka, játék, mely fejleszti 

a tanulók önismeretét, együttműködési képességeiket, edzi akaratukat. 

 Járuljon hozzá életmódjuk, szokásaik kialakításához. 
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 Pedagógiai programunk alapja a tanulók tudásának, képességeinek, egész 

személyiségének fejlesztése. 

 Ennek alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 

 

 

 

2.2. Az értelem kiművelése terén elvégzendő feladatok: 

 

A megismerési vágy fejlesztése, tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása terén olyan 

helyzet teremtése, amelyben az érdeklődést felkeltjük az ismeret, a tulajdonság megismerése 

érdekében. 

A valóság megismertetése mellett a megfelelő elvonatkoztatás után az értelemre ható 

magyarázattal segíteni kell a megismerést. 

 

2.3.  A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok: 

 

Megfelelő szociális szokások /rend, tisztaság, kézmosás, fej tisztántartása…/ kialakítása. A 

szabályok betartása. Megszólítások. Köszönés, válasz. 

Olyan élmények biztosítása, amelyben a magatartási szokások pontosan nyomon követhetőek. 

Olyan tartalmak, amelyek lehetővé teszik, hogy megfelelő cselekvésbe, példákba, esetekbe 

ágyazottan jelenjen meg az ismert, vagy elképzelt esemény. 

Pozitív légkör kialakítása, melyben a pedagógus és a gyermek is pontosan tudja, hogy mit várhat 

el a másiktól. 

A gyermek-gyermek, a gyermek-pedagógus, a pedagógus-pedagógus közösségben az elvárható 

együttműködés iskolán belül és kívül is működjön. 

Az iskola biztosítja a tanulók és pedagógusok számára a védőnő, iskolaorvos, üzemorvos, 

pszichológus segítségét. 

Az iskola évente két alkalommal iskolagyűlést szervez. 

Az iskola havonta értékeli a magtartás-szorgalom, mulasztás eredményeit. 

A feladatok végrehajtásának segítése érdekében ösztönző pontrendszer kidolgozása célszerű. /4.sz. 

melléklet/ . 

 

2.4. Boldogiskola program  

 

„A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és 

módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára.” 

 

Intézményünk, a Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI a 2017/ 2018 tanévben pályázott a Boldog 

Iskola címre, a Tanulásban akadályozott tanulók tagozatán. 

 

A pályázat egyik feltétele, hogy a boldogságórát vezető pedagógus vállalja, hogy 1 éven keresztül 

tart boldogságórákat legalább egy osztályban, az órákról készült gyermekmunkákat feltölti az 

boldogságóra honlapjára 10 hónapon keresztül a boldogságtémának megfelelően. A következő 

tanévben a gyerekek etika órákon belül vesznek részt a boldogságórákon. Kezdetben alsó 

tagozaton egy osztályban, később a felső tagozat bevonásával. 
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Az iskolai munkatervben feltüntetjük a Boldog iskola program felelősét, a program és az ezzel 

kapcsolatos módszertani megbeszélések az alsós munkaközösség munkatervében is megjelenik. A 

sikeres pályázat másik feltétele a Boldogságprogram/ Boldog Iskola program megjelenítése az 

iskola pedagógiai programjában. 

 

Célja 

 

- Olyan életmodell bemutatása, mely segíti a tanulókat abban, hogy az előttük álló 

kihívások, problémák megoldásához képesek legyenek a helyes utat kiválasztani és azon végig 

menni. 

- A lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.” 

- Pozitív életszemléletre, toleranciára, egymás elfogadására nevelés nevelés 

 

Elvárt eredmények: 

 

- fejlődik a tanulók személyisége 

- segítséget kapnak a társadalomba való beilleszkedéshez 

- képessé válnak az egészséges életmód kialakítására 

- csökkennek a viselkedési és magatartási problémák 

- segítséget kapnak az elfogadó, toleráns magatartás kialakulásához 

 

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik 

meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. 

 

1. Boldogságfokozó hála 

2. Optimizmus gyakorlása 

3. Kapcsolatok ápolása 

4. Boldogító jócselekedetek 

5. Célok kitűzése és elérése 

6. Megküzdési stratégiák 

7. Apró örömök élvezete 

8. Megbocsátás 

9. Testmozgás 

10. Fenntartható boldogság 

 

 

 

3. Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

3.1.  Az egészségfejlesztő iskola ismérvei 

 

 Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 
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 Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, 

a szülők és diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen. 

 Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatásokat 

biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség szakembereivel és 

hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési 

programokkal. Kiemelt hangsúlyt tulajdonít az egészséges étkezésnek, testedzésnek és a 

szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a 

tanácsadást biztosító programoknak. 

 Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a 

tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az 

erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

 Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, valamint 

a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködik a helyi közösség 

vezetőivel. 

 

 

3.2.  Az iskolai egészségfejlesztés módszerei 

 

Az egészségi állapotot négy alapvető tényező határozza meg:  

- genetikai tényezők 

- környezeti tényezők 

- életmód 

- egészségügyi ellátó rendszer működése. 

 

Mivel az iskola a szocializáció kitüntetett színtere, így a fenti tényezők közül érdemi hatást az 

iskola fizikai-, tárgyi környezetének alakításával, az iskola-egészségügyi ellátás minőségére és az 

életmódra tudunk gyakorolni. 

Az iskolai egészségfejlesztő munka alapvetően befolyásolja az iskola egészének mindennapjait. 

 

 

3.3. Az iskolai egészségnevelési program elkészítésének alapjai 

 

Az iskolai egészségnevelés törvényi háttere 

 

 

A NAT kiemelt fontossággal kezeli a testi és lelki egészséget. A kiemelt fejlesztési feladatok az 

iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a 

tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését. 

Ezen, kiemelt fejlesztési feladatok között szerepel a testi és lelki egészség is. 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát 

javítják. 

Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az 

egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. 
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A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek 

életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, 

konfliktusokat megoldani. 

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

Ismertessék meg a környezet leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit. 

Nyújtsanak segítséget, támogatást a gyerekeknek a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. Segítsék a krízishelyzetbe jutottakat. Foglalkozik a szexuális 

kultúra és magatartás kérdéseivel. Figyelmet fordít a családi életre, a felelős, örömteli 

párkapcsolatokra történő felkészítésre. 

Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki szociális fejlődést. Ebben a 

pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van. 

 

Az iskola működése egészségnevelési szempontból 

Az iskolában jelenleg egészségnevelési kérdésekkel tanórákon és azokon kívül is foglalkoznak 

pedagógusaink. 

Munkánkat egészében áthatja az egészségnevelési program. 

 

Tanulók:  

Sajátos nevelési igényű tanulók, enyhe fokban sérültek. Szociokulturális helyzetük hátrányos. 

Ruházatuk sokszor kifogásolható. Sokan ápolatlanul járnak iskolába. Gondot okoz a fejtetvesség. 

Gyakran előfordul, hogy fertőző betegségekben szenvednek. 

Egészségtelen életmódot folytatnak. Elhanyagolják a betegségeket, nem megfelelően 

táplálkoznak. 

Ezen problémák megoldása a szülők segítségével, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat bevonásával 

kell, hogy történjen. 

 

3.4. Az egészségnevelés színterei az iskolánkban 

 

a.) Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

o A tanórákon az adott témákhoz kapcsoljuk a megfelelő egészségnevelési feladatokat. Az 

óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel.  

o Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos problémák, az 

egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatok. 

o Különféle módszerekkel adjuk át az ismereteket. 

o A szemléltetőeszközök, audiovizuális eszközök használata az élményszerű tanítást segíti. 

 

b.) Tanórán kívüli programok 

o Ismerkedés a város egészségügyi intézményeivel. 

o Házi rajzversenyek rendezése. 

o Egészségügyi vetélkedő rendezése. 

o Iskolai védőnő egészséges életmódra nevelő órái osztályfőnöki órák keretében. 

o Orvosok, védőnők előadásainak meghallgatása 

o Iskolai egészségnap 
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Erőforrások 

Az egészségnevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet 

résztvevői egymással, valamint a külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot 

alakítsanak ki. 

Nem anyagi erőforrások 

Iskolán belüli együttműködés 

 

Tanárok: Az iskola minden tanárának feladata, hogy életvitelével, egészségtudatos 

magatartásával, munkájával példaértékű legyen diákjai számára.  

 

Diákok: Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére, önmaga és társai testi 

épségére. 

Figyelmeztesse társait kulturált magatartásra. 

 

Tanárok és diákok: A diákok a tanárok segítségével sajátítsák el a helyes egészség megőrzési 

feladatokat. 

Segítséget nyújtanak a helyes személyiségfejlesztésben. 

 

Tanárok és szülők: Az iskolai egészségi nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és iskola 

kapcsolata. 

Fontos lenne, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben az iskolában kialakított helyes 

hozzáállást az egészséges életmód kialakításával kapcsolatban. 

 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozók 

munkakörükben, megfelelő környezetben dolgozzanak. 

Fontos, hogy munkájuk során környezetkímélő, egészségükre ártalmatlan tisztítószereket 

használjanak. 

A munka- és balesetvédelemre nagy hangsúlyt helyezzenek. 

 

Iskolán kívüli együttműködés 

Fenntartó 

Az iskola igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető 

legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje. 

 

Iskolaorvos, védőnő 

Az iskola egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen kijelölt 

orvosa, védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását végző kijelölt fogorvosa. 

Az iskola egészségügyi feladatokat az orvos és a védőnő közösen látja el. 

Feladataik: 

 - a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, mely magában foglalja a testi, érzelmi és intellektuális 

fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát 

 - adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése, 

 - közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás-

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában, 

 - felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 
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Gyermekjóléti szolgálatok, családsegítők 

A gyermekvédelmi munkában valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak segítséget 

nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok. Kapcsolatunk ezen intézményekkel szoros. 

 

ÁNTSZ 

Ellenőrzi és betartatja a törvényi előírásokat. Időszakos ellenőrzéseket végeznek iskolánkban. 

 

Rendvédelmi szervek 

Ifjúságvédelmi és bűnmegelőzési programok kimunkálásában nyújtanak segítséget. a  program 

előadói. 

Az iskolának állandó iskola rendőre van. 

 

Erőforrások 

Saját erőforrások 

Költségvetés: Az iskolai költségvetésből minden évben olyan felújításokat kell végezni, amelyek 

egészséges környezet megteremtését szolgálják. 

Biztosítani kell a tiszta, egészséges környezet kialakításának humánerőforrását (konyhai 

alkalmazott, takarítók, gondozónő), és az eszközeit. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az egészségneveléssel kapcsolatos pályázatokat. 

 

Külső erőforrások 

Pályázatok nyújtotta lehetőségek 

c.) Az iskolai egészségnevelési program nyújtotta lehetőségek 

 

 törekszünk egészséges környezet kialakítására, 

 balesetveszélyes gócok megszüntetése, 

 üzemorvosi ellátás biztosítása dolgozóinknak,  

 iskolaorvos hetente látogatja tanulóinkat, 

 védőnői segítség, 

 ÁNTSZ ellenőrzések, 

 iskolafogászat biztosítása, 

 biztonságos munkakörülmények biztosítása, 

 gyerekeknek napi háromszori étkeztetése, 

 dolgozóink étkeztetése, 

 tanulóink mindennapos testedzésének biztosítása, 

 drog prevenciós program, 

 tanórai és tanórán kívüli tevékenységeinkben megjelenik a tudatos egészségfejlesztés, 

 sportrendezvényeken való részvétel, 

 egészségnevelési vetélkedőkön való részvétel, 

 pályázatok, rajzpályázatok készítése, 

 gyógytestnevelés biztosítása, 

 sportköri foglalkozások biztosítása. 
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d.) Az egészségnevelés iskolai területei 

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást 

szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket 

felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az 

egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak 

legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola 

pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni.  

 

Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, 

 az értékek ismerete, 

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat, 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, 

 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete, 

 a tanulás és a tanulás technikái, 

 az idővel való gazdálkodás szerepe, 

 a rizikóvállalás és határai, 

 a szenvedélybetegségek elkerülése, 

 a tanulási környezet alakítása, 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége, 

 az egészséges táplálkozás témái, 

 a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás, 

 a szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS-prevenció, 

 a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat), 

 testi higiénia, 

 a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés), 

 a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás), 

 a testedzés, a mozgás, a helyes testtartás. 

 

Önálló tantárgyként nem jelenik meg az egészségnevelés iskolánkban. A tartalmakat az egyes 

tantárgyak helyi tantervébe építjük be. 

 

3.4. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervek 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását az iskolában szakköri formában tervezzük 

megvalósítani. 

A szakköri tematika 36 foglalkozásra tervezett. 

A szakkör célja: 

A tanulók ismerjék meg: 

o a korszerű elsősegély elsajátításának jelentőségét, saját ténykedésük lehetséges életmentő 

értékét, 

o az újraélesztés fogalmát és az időhatáraiból folyó emberi kötelezettséget, 
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o az alapvető életműködések biológiai lényegét és funkcionális anatómiai áttekintését, 

o az alapvető életműködések legfőbb zavarait, 

o az újraélesztés ABC-jének értelmét, 

o az elsősegélynyújtás általános szabályait. 

o sajátítsák el, az életmentésre és elsősegélynyújtásra irányuló készséget, hozzáállást, 

o az alapvető életműködések zavarainak felismerését, 

o a legfontosabb egyéb elsősegély-nyújtási tudnivalókat, 

o a segélyhívás helyes módját. 

o legyenek képesek, a légút-biztosítás szabályos elvégzésre hangsúlyozottan beleértve a   

stabil oldalfekvés önálló létesítését, 

o a légzés, illetve a vérkeringés megszűnésének megállapítására, 

o a szájból-orrba befúvásos lélegezetés elvégzésére, 

o egyszerű sebvédelemre és visszeres vérzés csillapítására, 

o ütőerek nyomáspontjainak felkeresésére és ütőeres nyomókötés alkalmazására, 

o balesetek, betegek megfelelő ideiglenes nyugalomba helyezésére. 
 

3. 5. A mindennapos testedzés feladatai 

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos 

testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-

jétõl kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. 

A mindennapos testnevelést minden évfolyamom tanórai keretben, órarend szerint szervezzük.  

A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos 

testmozgást kell kifutó rendszerben megszervezni. [Nkt. 97.§ (6)]. 

 

 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges testi-lelki 

fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az 

azzal együtt járó technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a 

mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve 

ezzel a szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az 

egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív 

együttműködés egyaránt fejleszthető. 

Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon iskolánkban, 

különös figyelmet fordítunk az alábbi egészségügyi és pedagógiai szempontokra: 

 Minden gyermek minden nap részt vegyen testmozgás-programban. 

 Minden testnevelési órán legyen gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző torna. 

 A testnevelési tananyag megválasztása a gerinc és ízület védelem szabályainak 

betartásával történjen. 

 Minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt nyújtson 

még az eltérő adottságú tanulóknak is. 

 A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes testmozgás-

programban. 

 A testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is tartalmazzon. 
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 A testmozgás-program játékokat és táncokat is tartalmazzon. 

 

3.6. A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 80 §. (1)-(9) bekezdése rendelkezik a tanulók 

méréséről. Ezen belül a tanév rendjéről szóló rendelet keretébe utalja a tanulók fizikai állapotának 

és edzettségének mérését és vizsgálatát. 

A fizikai állapot és edzettség mérése a NETFIT teszttel történik. Intézményünk rendelkezik a 

méréshez szükséges eszközökkel, és megfelelő képzettségű szakemberrel. A mérés időpontját a 

tanév rendjét szabályozó törvény szerint kell meghatározni és az éves munkatervben rögzíteni.  

 

A NETFIT®-et alkotó tesztek áttekintése 

 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy tanuló 

egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok különböző számú tesztet tartalmaznak. A 

testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést, az aerob fittségi (állóképességi) profil 1 db tesztet, a 

vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet, míg a hajlékonysági profil 1 db tesztet tartalmaz. 

A teszt méri: 

- Test összetétel és tápláltsági profil 

- Testmagasság mérése 

- Testzsír százalék- mérése 

- Aerob fittségi (állóképességi) profil 

 állóképességi ingafutás teszt(20 méter vagy 15 méter9-aerob kapacitás 

 

 

 

4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok 
 

 

A közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közös érdek, közös cél, közös értékrend és 

közös tudat tart össze. Fontos az együttes élmény ereje, a közös szokások révén kialakult 

elvárások lesznek a szabályozók. 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. Célja, hogy a közösség, mint tevékenységi keret segítse az egyén 

fejlődését, képességeinek kibontakozását úgy, hogy azok egyéni lehetőségeinek maximumára 

jussanak el. 

A család, az iskola, az iskolán kívüli közösségek a közösségi nevelés területei. 

 

4.1. Legfontosabb célunk 

 

 olyan valódi közösséget formálni, amely képes a közös értékrendet kialakítani, 

elfogadni és eszerint működni; 

 közös célt megfogalmazni és annak érdekében működni; 
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 az egyén véleményalkotó, vélemény-nyilvánító képességét fejleszteni; 

 a másságot elfogadtatni, együtt érző, harmonikus embertársi kapcsolatokat 

kialakítani. 

 

Törekedjünk arra, hogy minden tanuló: 

 

 Ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben 

való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. 

 Megismerje népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti 

kultúránk nagy múltú értékeit. 

 Sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. 

 Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a 

másság iránt, becsülje meg ezeket. 

 Váljon érzékennyé környezete állapota iránt. 

 Kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

 Szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok 

közös kezelése és megoldása terén. 

 Legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven 

használni. 

 Tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvükön 

szabatosan kommunikálni. 

 Az önálló, felnőtt életében képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes 

döntéseket hozni. 

 Ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető 

tényezőit és ezek elkerülésének módjait. 

 Kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzéséhez. 

 Tanuljon meg tanulni. 

 Tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet. 

 Legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére. 

 Tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. 

 

4. 2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

  

Az egyes tanárok az alábbi módon segítik: 

segítse a tanulók kezdeményezéseit, 

o járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez, 

a közvetlen tapasztalatszerzés segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és 

társadalmi környezettel, 

biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi magatartás kialakításának, fejlesztésének segítésére, 

alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet, 

ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására, késztessen az 

ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre, 
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tegye képessé a tanulót a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és 

elemi szintű értékelésére, 

a tananyag elsajátítása során alakuljon ki a tanulóban bátorító, vonzó jövőkép, amely elősegíti a 

környezetei harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását és a környezet iránti 

pozitív érzelmi viszonyulások erősítését, 

alakítsa ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét 

meghatározó erkölcsi kötelesség, 

irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás- és kifejezés, a 

vélemények, érvek kifejtésének megismerésének, megvédésének a képességei álljanak a 

kommunikációs kultúra középpontjában, 

fejlessze ki a tanulóban az új információs rendszerben való eligazodás, valamint annak kritikai 

módon való használatának képességét, 

adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére, 

személyi, tárgyi környezete segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és 

szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermekek, ifjak egészségi állapotát javítják, 

fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást, 

irányuljon a szexuális kultúra, magatartás kérdéseire, fordítson figyelmet a családi életre, a felelős, 

örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre, 

tanulmányai során kapjon átfogó képet a munka világáról, 

az alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvé tartozás és az egymásért való 

felelősség érzését. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai 

 

A közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem fejlesztése, az 

együttműködés megalapozása, fejlesztése. 

A közösségi magatartás erősítése sokoldalú és változatos tevékenységformák 

biztosításával (irodalmi, zenei, képzőművészeti, kézműves, kulturális foglalkozások).  

A tanulók képességeinek, szociális motívumainak (szociális kompetenciájának) fejlesztése, hogy a 

kapcsolataikat alakítani tudják, 

Legyenek képesek beilleszkedni a különböző szűkebb vagy tágabb csoportokba, 

közösségekbe, ezekben megtalálják helyüket. 

 

Külön kiemelendő, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, 

hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, hiszen megjelenésével, 

viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója 

példaként áll a diákok előtt. 

 

4. 3. Közösségfejlesztés fő területei 

szaktárgyi órák, 

osztályfőnöki órák, 

napközis foglalkozások, 

séták, kirándulások, táborozások, 

erdei iskola, 

szakkörök, 
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diák önkormányzati megbeszélések, 

iskolai és iskolán kívüli rendezvények, 

iskolai, helyi, megyei, országos versenyek. 

 

Az iskolagyűlés, és a szabadidős tevékenységek hozzájárulnak: 

- az egyén /gyermek/ közösségi magatartásának kialakításához, 

- véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

- a közösségi szokások, normák elfogadásához, 

- a másság elfogadásához, 

- az együtt érző magatartás kialakításához, 

- a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

 

5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 

tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A 

pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

 

5.  1.  A nevelőtestület minden tagjának feladata 

A legmagasabb szinten a lehetőségeket legjobban hasznosítva nevelni, oktatni iskolánk 

tanulóifjúságát. 

A NAT, a kerettantervek, és a pedagógiai program alapelvei, értékei, cél- és feladat rendszerének 

maradéktalan betartása és teljesítése. Szakmailag, pedagógiailag tovább képezni magát, 

Az iskolai, a fenntartó és a városi érdekeket szem előtt tartva tevékenykedni. 

A fogyatékos emberek emberi méltóságának tisztelete, ezen szemlélet közvetítése a környezet 

felé. 

 

5. 2. A pedagógusok feladatai 

A pedagógusok általános működési feladatait / ügyeleti rend, ügyviteli feladatok, 

rendezvényszervezés, tanórán kívüli feladatok ... stb. / az iskola színvonalas működéséhez 

szükséges mértékben olyan módon határozzuk meg, hogy a tantárgyi szakmai munka 

elsődlegessége és eredményessége mellett biztosítsuk a tanulók személyiségének optimális 

fejlődését és az iskola általános működési biztonságát is garantáljuk. 

 

Minden pedagógusi munkamegosztás elvi alapja az arányosság. Az iskola vezetője felelős ezért, 

hogy a mindenkori oktatási létszámnak megfelelően olyan módon hozza létre a pedagógus 

munkaköröket és az adott munkakörökhöz olyan mértékben határozza meg az oktatási nevelési 

általános működtetési feladatokat, hogy azok egymással, az oktatási létszámmal egységes 

arányban legyenek és biztosítsák a meghatározott feladatok minőségi megoldásának lehetőségét. 

Minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége az iskolai munka zavartalanságát, 

eredményességét, a pedagógiai programokban rögzített célok elérését biztosító feladatok 

teljesítése. A fentiekre a nevelőtestület minden tagját a kiadott törvény, a rendeletek, utasítások és 

az iskola valamennyi vezetője kötelezheti, illetve utasíthatja. 
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Tételesen: 

 a tantervek végrehajtása 

 a pedagógiai etika írott vagy íratlan törvényeinek betartása; 

 a feladatok vállalása önkéntes, kivéve az iskola vezetői által meghatározott feladatokat /pl.: 

helyettesítés, ügyelet/; 

 a problémák nyílt mindenkori megbeszélése történjen, a megfelelő hangnemben tanulóval 

- szülővel - kollégával - vezetővel egyaránt; 

 az egészség, testi épség megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, azok elsajátításáról 

meggyőződjön; 

 a szükséges intézkedéseket megtegye, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, 

vagy ennek veszélye fennáll; 

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységeket megszervezze, 

 a baleset megelőzésével kapcsolatos ellenőrzési tevékenységeinek eleget tegyen 

 a tanulók iskolán kívüli rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon a tanulók baleseteinek 

megelőzése érdekében a szükséges tennivalókat megtegye; 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 osztályozó vizsgák, pótvizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása, 

 védő- óvó előírások betartása és betartatása, 

  tűz, bombariadó és egyéb veszélyhelyzet esetén gondoskodik az illetékes szervek 

értesítéséről, az intézmény gyors és szakszerű kiürítéséről, 

 kulturált viselkedés, öltözködés / ünnepélyeken a közösség íratlan törvényének 

         betartása/; ünnepélyeken a közösség döntése által meghatározott öltözködés. 
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5.3.  Az osztályfőnökök feladatai 

 

Az osztályfőnököt –szükség esetén a munkaközösség vezetőkkel konzultálva-  az igazgató bízza 

meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

o Munkáját az általános iskola nevelési és oktatási terve, valamint az iskolai munkaterv 

o alapján végzi. 

o Munkáját előre megtervezi, és ezt írásban foglalkozási tervben rögzíti. 

o Felelős vezetője az osztály közösségének. Feladata a tanulók személyiségének alapos, 

sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása, 

öntevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése.  

o Munkájában támaszkodik a diákönkormányzat vezetőségére, segíti és figyelemmel kíséri 

tevékenységüket. 

o Együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel. 

o Felelős osztálya rendjéért, tisztaságáért. 

o Látogatja az osztálya tanítási óráit, tanórán kívüli foglalkozásait. Észrevételeit 

megbeszéli az érintett nevelővel. 

o Vezeti az osztálya osztályozó értekezleteit, és itt értékeli az osztálya helyzetét, 

neveltségi szintjét, magatartását, tanulmányi helyzetét. 

o Törekszik a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére, gondot fordít a 

gyengébbek felzárkóztatására, a differenciált foglalkoztatásra, tehetséggondozásra. 

o A tanulók személyiségfejlesztése érdekében összehangolja az iskola és a család 

nevelőmunkáját, együttműködik a szülőkkel. 

o A továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíti a pályaválasztási munkát. 

o Családlátogatást a veszélyeztetett tanulóknál tanév elején ajánlott végeznie a 

gyermekvédelmi felelőssel együtt. Utána csak akkor, ha az igazgató, a szaktanárok és 

ő maga szükségesnek tartja a tanulmányi munka, szülői- gondviselői munka 

elmulasztása, valamint magatartási problémák miatt.  

o Új osztályában a tanév végéig ajánlott minden családot meglátogatni, a családlátogatás 

időpontját köteles a haladási naplóba jelezni. 

o Fogadóórát a munkatervben meghatározott rendben tart. 

o Havonta ellenőrzi az osztálynapló és az ellenőrző jegyeit. 

o Az ellenőrző könyvben tájékoztatja a szülőket a tanuló magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről. Ellenőrzi, hogy a szülők ezeket az észrevételeit tudomásul vették-e. 

o Elvégzi az ügyviteli, adminisztrációs teendőket, megírja az anyakönyveket, kitölti a 

bizonyítványokat. Felelős az osztálynapló rendes és folyamatos vezetéséért.  

o Haladási naplóba az órarendet hetenként előre beírja, a bejegyzéseket ellenőrzi, az 

igazolásokat összeszedi, az osztályzatok számát figyelemmel kíséri. 

o A napló "megjegyzés" rovatában gondoskodik a jutalmazások- büntetések 

bejegyzéséről ill. bejegyeztetéséről. 

o A tanulói házirendet, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat az első tanítási 

napon a tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel ismerteti. 

o Bombariadó, tűz esetén az intézményben elfogadott intézkedési rend alapján 

tevékenykedik. 

o Ellenőrzi a tanulók szakkörre, tanfolyamra, sportegyesületbe való jelentkezését, 

indokolt esetben az engedélyt visszavonhatja. 
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o A szülői közösség vezetőjével és felelősökkel irányítja osztálya szülői közösségét. 

o Igazolt mulasztást engedélyezhet 3 napon belül. 

o Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

 

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje 
  

Iskolánk sajátos nevelési igényű tanulókat oktat, helyzetéből adódóan az átlagosnál jóval 

magasabb a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, magatartási nehézségekkel 

küzdő tanulók száma. 

 

6. 1. A fogyatékossággal, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek 

 

A tantestületben csak a gyógypedagógiailag képzett nevelő dolgozhat. A végzettségen kívül 

gyermekeink nevelésében a speciális feladatok megvalósításában a nevelő személyisége a 

legfontosabb. Meghatározó a másság elfogadása, a szakszerű segítő magatartás, a tudatos 

gyógypedagógusi szemlélet. 

 

Ennek alapján az iskolában dolgozó nevelőknél kívánatos személyiségjegyek: 

 Jó idegrendszeri állapot: a nevelési problémák halmozódásával számolnia kell, 

türelme, alapos gyermekismerete átsegítheti a sikertelen periódusokon. 

 A nevelési módszerekben legyen innovatív, de az újért nem szabad meggyőződés 

nélkül lelkesedni.  

 Tudja felülvizsgálni helytelen módszereit. 

 Gyermekszeretet: szeresse és fogadja el tanulóit, szívesen tartózkodjék közöttük, 

érzéseit a gyermekek is igaznak fogadják el. 

 Ismerje a gyermek érzelmi életét, döntései csak úgy lesznek igazságosak és 

hitelesek. 

 

A nehezen nevelhetőség okai: 

A gyermeki személyiség fejlődését három, egymással szorosan egybefűződő tényező határozza 

meg: 

 

a./  biológiai, öröklött adottságok, 

b./ fiziológiai tényezők (magzati életkor milyensége), 

c./  aktuális környezeti tényezők. 

 

A gyermeki személyiség fejlődésére a legdöntőbb hatást a környezeti tényezők gyakorolják, 

elsősorban a nevelés. 

A diszharmonikus, feszültségtől terhes családi miliő jelentős károsító tényező. Hasonlóan negatív 

hatásúak a szülők negatív személyiségvonásai, magatartása. 

Sok nevelési nehézség származik abból, hogy a nevelők és a gyermek közötti viszony nem 

megfelelő. Ez a rossz szociális kapcsolat néha krónikussá válik. A gyermek és nevelő közötti rossz 
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kapcsolat oka rendszerint a nevelők (szülők) engedelmesség iránti igénye és a gyermek önállósági 

vágya közötti ellentmondás. 

Szem előtt kell tartani, hogy az értelmi fogyatékossággal élő gyermekek nehezebben veszik át 

(interiorizálják) a szóbeli követeléseket, majd az erkölcsi normákat, nehezebben tudnak 

alkalmazkodni. Ugyanakkor érzelmileg jobban kötődnek a nevelőkhöz, s ez bizonyos előnyöket 

rejt magában. 

A nehezen nevelhetőség kialakulásában fontos szerepük van a konfliktusoknak. A konfliktusok 

akkor támadnak, ha az akarati célkitűzések elé akadályok gördülnek, és a cselekvés valamilyen ok 

miatt meghiúsul (frusztráció). A problematikus gyermekeknél a konfliktus megoldás nem adekvát. 

 

A tanulók magatartására ható tényezők: 

- ígéret,  

- helyeslés,  

- biztatás,  

- elismerés,  

- dicséret, melyet alkalmaznunk kell a tanulók nevelésében. Meg kell vele találni azt a pontot, 

amelyre pozitív ráhatással építeni lehet. Az elismerés és az elmarasztalás formáit az érvényes 

Házirend tartalmazza. 

 

6. 2. Az iskolai agresszió megelőzésével, kezelésével kapcsolatos feladatok 

 

A mai fiatalok a média közvetítésével nagyon sok esetben erőszak központú mintát látva nőnek 

fel. Az erősek fennmaradnak, győznek, a gyengék elbuknak. A konfliktusok elrendezésének 

nagyon fontos eszköze az erő. A média által sugallt kép helyes értelmezése, az ebből adódó 

problémák megelőzése és megoldása közös feladat. 

A társadalom írott és íratlan szabályainak betartása, betartatása a hivatalos szervek, az iskola, a 

családok és a tanuló közös feladata. 

Az együttműködés kialakítása, folyamatos fenntartása kiemelt feladatunk. 

Az iskola legfontosabb feladata az agresszió bármelyik formájának megelőzése. 

Az iskola feladatai: 

- Az együttműködés kialakítása a fenntartóval, a város és a kistérség hivatalaival. 

- A pedagógusok és az intézmény dolgozóinak felkészítése az agresszió megelőzésére, 

kezelésére. 

- Mediátor képzéseken való részvétel biztosítása, képzett mediátor tanárok alkalmazása. 

- Pedagógusok képzésének biztosítása. 

- Az intézmény dolgozóinak felkészítése értekezleteken, megbeszéléseken. 

- A szülők, a családok megnyerése céljainknak, folyamatos párbeszéd fenntartása. 

- A tanulók felkészítése az agresszió megelőzésére, elkerülésére, a kezelés, jelzés 

szabályaira, feladataira. 

Szinterei: 

 

Iskolán kívüli színterek: 

- továbbképzések, tanfolyamok 

- a megye, a város, a kistérség intézményei 

Iskolai színterek: 

- értekezletek, továbbképzések 
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- nyílt napok, szülői értekezletek 

- családlátogatások 

- tanórák, osztályfőnöki órák, foglalkozások 

- eseti megbeszélések 

 

6.3. Az iskolai agresszió kezelésének fokozatai: 

 

Inadekvát konfliktusmegoldás az agresszió. A konfliktust, a nehézséget bizonyos mértékig el kell 

viselni minden embernek. 

A gyermeknek ezért meg kell tanulnia a nehézségek leküzdését, a meghiúsulások, a frusztrációk 

tűrését (toleranciáját) is. 

 

Konfliktuskezelés eszközei: 

 eseti, személyes beszélgetések 

 szülők, családok bevonása a probléma megoldásába 

 csoportos megbeszélések 

 fegyelmi büntetések 

 mediátor tanár alkalmazása 

 gyermekvédők, családsegítők kapcsolattartása, jelentése 

 

6. 4.  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Tanórákon, szervezett szabad foglalkozáson, az egyéni fejlesztésen alapuló szemlélet segíti a 

tehetség, a képesség kibontakozását. A feladatok egyénre szabottak. Nagy figyelmet fordítunk az 

egyéni különbségekre. Az iskola kiemelten támogassa a tanulók sportolását, művészeti nevelését. 

Lehetőséget kell adni az önszerveződő csoportoknak. 

Igen fontos feladat, hogy az iskolából kilépő gyermek sok olyan praktikus ismerettel 

rendelkezzen, amely az életben való eligazodást segíti. 

Zeneterápia:  

A zenének ez a másfajta felhasználása azt jelenti, hogy itt a zene nem cél, hanem eszköz. 

Izzadtságos nem szeretem munka helyett játékos tevékenységek zajlanak, amiben a gyermekek 

kibontakoztathatják képességeiket. E foglalkozások a jobb agyféltekét aktivizálják, amin keresztül 

könnyebben megközelíthetők a sérüléssel élő gyermekek. A gyakorlatok fejlesztik a résztvevők 

fegyelmét, figyelmét, emlékezőképességét, fantáziáját. Megtanulnak egymáshoz alkalmazkodni, 

társaik sikerének örülni. Átélhetik az irányító és az irányított szerepét egyaránt. A feladatok 

pontos megfigyelésre szoktatják a gyermekeket. A mozgások, táncok alkalmával le tudják vezetni 

feszültségeiket. A csend játékok alkalmával megtanulnak befelé figyelni, ellazulni. 

 

Az iskola kiemelten támogassa a tanulók sportolását, művészeti nevelését. 

Lehetőséget kell adni az önszerveződő csoportoknak. Igen fontos feladat, hogy az iskolából kilépő 

gyermek sok olyan praktikus ismerettel rendelkezzen, amely az életben való eligazodást segíti. A 

veszélyeztetett tanulókat a napközis csoportokba be kell vonni. 

Az év végi vizsgáztatást meg kell szervezni. 

Az alsó tagozaton és az értelmileg akadályozott tanulók évfolyamain művészeti csoportok 

működnek. A szakköri tevékenység az 5-8. osztályoknak szerveződik. 

A szakköröket a tanulók igényei és a társadalmi, továbbtanulási követelményeknek megfelelően 

kell szervezni. Szolgálják a tehetséges tanulók kiemelkedését.  
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Kiegészítő ismereteket nyújtunk a képességek fejlesztése, a tehetséggondozás céljából a tanulók 

érdeklődésének kiépítésére.  

Az iskolai sportélet a tömegsport tevékenységével egészül ki. Alapvető célja a tehetséggondozás, 

az erőnlét, az ügyesség, az állóképesség fejlesztése a harmonikus, összerendezett mozgás 

kialakítása. Egy-egy sportágban kiemelkedő tanuló versenyekre történő felkészítése is a 

tömegsport foglalkozásokon belül történik. 

 

(Forrástól függő tevékenységek) 

Gyógy lovaglás 

A gyógylovaglást javasoljuk mozgás koordinációs problémák miatt. Pszichés szempontból is 

fontosnak tartjuk, mert a gyermekek önbizalma nő, kitartásuk, felelősségérzetük javul. A 

gyermekek két csoportban lovagolnak. 

I. Az egész test passzív módon történő mozgatása jön létre a ló harmonikus mozgásával. 

II. Aktív mozgást végeznek a lovon. 

A gyermekek csoportba sorolását konduktor, gyógy-testnevelő és a lovasedző végzi. A fejlesztő 

foglalkozások közül a gyógylovaglás a legköltségesebb, csak alapítványi támogatással tudjuk 

nyújtani ezt a szolgáltatást. Értelmileg akadályozott tanulók 5-8. osztálya, 5 alkalom/tanév, max.: 

10 fő 

 

Síelés 

Felső tagozatos enyhe értelmi fogyatékos tanulóink mozgáskultúrájának, mozgás mintáinak 

fejlesztését, bővítését szolgálja. Kizárólag külső támogatók bevonásával tudjuk megszervezni 

Enyhe értelmi fogyatékos tanulók 5-6. osztálya 5alkalom/tanév, max.: 10 fő 

 

Vízhez szoktatás, úszás előkészítés 

Új fizikai közeggel történő ismerkedés. Hidrorehabilitácos mozgásfejlesztés, játékos 

mozgásfejlesztő tevékenységen keresztül valósul meg. Alsó tagozatos enyhe értelmi fogyatékos és 

értelmileg akadályozott tanulóink részére. 

Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, 5alkalom/tanév,    

 

6.5.  A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Törvényi háttér 

1997-ben jelent meg a XXXI. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló, és az 

1998-as a családok támogatásáról szóló törvény. Mindkettő a megelőző tevékenységet helyezi 

előtérbe. Célja, hogy a gyermeknek alapvetően lakóhelyén, családi környezetében élve kell 

hozzájutnia a személyiségállapotának és életkorának megfelelő oktatási lehetőségekhez, 

illetve e gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az iskolai élet egészét azzal a céllal, hogy 

biztosítsa a gyermeket megillető jogok érvényesülését, védő-óvó intézkedést tegyen a rászorulók 

érdekében, őrködjön a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű gyermekek elviselhető életlehetőségei 

felett. 

Feladatunk a tanulók életkori szokásaihoz kötötten tér el, figyelve a kisiskoláskorúak igényeit. 
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A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai: 

 

 A tanulók elemi szükségleteinek figyelemmel kísérése/élelem, ruházat, tanszer, 

higiéniai felszerelés/. 

 A tanuló egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása és testi 

épségének óvása az iskolában és figyelemmel kísérése az iskolán kívül. 

 A tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása a 

védőnő, az iskolaorvosi szolgálaton keresztül.  

 A tanuló intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása 

/ügyelet, étkeztetés, fejlesztő foglalkoztatás, felzárkóztatás stb./ a tanuló igénye 

szerint. 

 A család szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle -pénzbeli és 

természetbeli - támogatások  felkutatása, a hozzájárulás segítése, támogatása, 

valamint tanácsadás a gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás biztosítása. 

 Gyors és hatékony intézkedést kell eszközölni a gyermek veszélyeztetett 

helyzetében. 

 Folyamatosan ellenőrizni kell a tanulók eredményeit, a rendszeres iskolába járást – 

szükség esetén eljárást kezdeményezni. 

 Segítséget kell nyújtani a hátrányos helyzetű gyermekeknek a kulturális, szociális 

hátrányaik csökkentése érdekében, a szabályok, normák elfogadásáért. 

 

6.6. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

A tanulási kudarc mentális, egészségügyi és szociokulturális okokra vezethető vissza. 

Iskolánknak a kulturális -, életmódbeli-, szomatikus hátrányok csökkentését kell biztosítania.  

 

Ezen hátrányok csökkentéséhez a következőket biztosítjuk: 

 

- Megfelelő kulturális programok. 

- Könyvtárlátogatás, és használat. 

- Sportrendezvények. 

- A szülők bevonása az iskolai életbe.  

- Szponzorok, támogatók felkutatása. 

- A nem kötelező tanórai foglalkozások keretén belül középiskolára felkészítő foglalkozások   

szervezése. 

- Differenciált nevelés-oktatás a tanítási órán. 

- Értékelésnél a tanuló eltérő képességeinek figyelembe vétele. 

 

6.7.  A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

Segíteni kell tanulóinknak beilleszkedni a társadalmi környezetbe, ennek érdekében az alábbi 

tevékenységi formákat alkalmazzuk: 

1. Az iskolába utalt tanszer és taneszköz támogatás mértékéig megvásároljuk a tanulóknak a 

tanszereiket. 

2. Felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok. 
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3. Drog- és bűnmegelőző beszélgetések, filmvetítés. 

4. Mentálhigiénés programok. 

5. Pályaorientációs tevékenység. 

6. Kulturális bemutatók. 

7. Tanulók egész napos (1-4.o) és napközis ellátásának segítése. 

8. Kapcsolattartás a polgármesteri hivatalokkal, a gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival, 

Pedagógiai Szakszolgálattal, orvosi, védőnői hálózattal. 

9. „Jó tanuló, jó sportoló”, és a „Szivárvány” díjak adományozása. 

10. Pályázatok figyelése, részvétel. 

 

 

 

7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 

jogai gyakorlásának rendje 
 

Az intézmény tanulói diákképviselettel diákönkormányzatot alakítanak. 

A diákönkormányzat az iskola nevelési-oktatási célkitűzéseinek megvalósítását az életkori 

sajátosságok figyelembevételével, sajátos eszközökkel, a tanulói aktivitás és öntevékenység 

fejlesztésével segíti. 

A diákönkormányzat éves munkaterv alapján dolgozik. Tevékenysége során törekszik a 

tanulmányi munka fejlesztésére, közreműködik a színvonalas kulturális- és sportélet 

megszervezésében és a tanulóközösség érdekképviseletében, gyakorolja a tanulóközösség és 

saját jogosítványait. 

A diákönkormányzat vezetője beszámolási kötelezettséggel tartozik a végzett munkáról az őt 

megválasztó közösségnek, tájékoztatási kötelezettsége van iskolavezetés és nevelőtestület felé. 
 

7.1. A tanulók jogainak teljesítése, gyakorlása, a végrehajtás szabályai 

Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy a közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen, ezért 

joga van adottságainak, képességeinek megfelelő nevelésben-oktatásban részesülni. 

 

Jogod van, hogy az oktatási intézményben biztonságos, egészséges környezetben neveljenek, 

oktassanak. 

Személyiségedet, emberi méltóságodat tiszteletben tartsák. 

Védelmet kapj a fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

Tájékoztatást kapj a téged érintő kérdésekről, hozzájuss a jogaid gyakorlásához, szükséges 

információkhoz. 

Az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, osztályzatokról, bejegyzésekről tájékozódhass. 

Részt vehetsz a DÖK munkájában. 

Az iskolai közösség életének bármely területére vonatkozóan véleményt nyilváníthatsz, jogaidat 

érvényesítheted, javaslatot tehetsz. A véleménynyilvánítás a jogaid érvényesítésére történhet a 

DÖK-ön keresztül, vagy egyénileg. 

A DÖK véleményezési jogával élhet az iskolai élet bármely tevékenységével kapcsolatban. 

Feladatot vállalhatsz a közösségi programok összeállításában, lebonyolításában. 

A törvény értelmében, tankönyvellátásban részesülhetsz. Szükség esetén, a lehetőségek 

függvényében, könyvtári könyvet biztosítunk. Ennek feltételeiről, szabályairól és az igénylés 
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rendjéről az iskola gyermekvédelmi felelősétől kaphatsz, vagy kaphatnak szüleid részletes 

felvilágosítást. 

Kérdést intézhetsz az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz és arra a megkereséstől számított 15 

napon belül érdemi választ kapsz. 

A DÖK keretén belül minden tanévben egy tanítási nap programjáról dönthetsz. 

Jogod van ahhoz, hogy tanulmányi munkádhoz a tanítási órán kívül is minden segítséget megkapj.  

Ezért részt vehetsz: 

 napközis foglalkozásokon, 

 korrepetáláson, felzárkóztató foglalkozásokon, tehetséggondozáson, 

 sportköri foglalkozáson, 

 szakköri foglalkozásokon, 

 különböző tanulmányi versenyeken, pályázatokon, 

 tanulmányi munkát segítő egyéb iskolán kívüli foglalkozásokon. 

Használhatod az iskola létesítményeit, eszközeit, a védő-óvó előírások betartásával 

(balesetvédelem, tűzvédelem). 

Jogod van részt venni az iskolai és iskolán kívüli sport- és kulturális rendezvényeken is, 

szerepelhetsz tanítási idő alatt is, ha erre osztályfőnöködtől engedélyt kaptál. 

Előzetes egyeztetés alapján kérheted, hogy egy tanítási napon csak két dolgozatot lehessen írni. 

Ötleteiddel, munkáddal segíthetsz abban, hogy osztályod, iskolád szebb legyen. 

Jogod van, hogy részt vegyél a DÖK közgyűlésein, amit az iskolában évente két alkalommal a 

DÖK szervez meg. 

 

7.2. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és 

formái 

A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 

nyilváníthasson:  

- az oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésről, 

- az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról. 

A tanulónak be kell tartania a véleménynyilvánítása során a Házirend, illetve egyéb belső 

szabályokban foglaltakat.  

 

A tanuló a véleményét:  

- önállóan, saját maga, illetve 

- a tanulók képviselete útján is elmondhatja. 

 

A tanuló képviselő útján nyilváníthatja ki véleményét például:  

 - a Diákönkormányzat,  

 - a Szülői munkaközösség működése során. 

Az önálló véleménynyilvánításra az egyes iskolai fórumok a működési rendjük szerint adnak teret. 

A véleménynyilvánítás formái különösen:  

 - személyes megbeszélés, 

 - gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés, 

 - írásos megkeresés, véleménynyilvánítás. 

A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy biztosítsák a tanulók véleménynyilvánítási 

szabadságát. 
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7.3. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája 

A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon: 

 - a személyét, illetve  

 - a tanulmányait érintő kérdésekről 

A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a tanulók 

ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit. 

A tájékoztatás formái: 

 - szóbeli tájékoztatás, 

 - írásbeli tájékoztatás. 

A tájékoztatás a tájékoztatás tartalmának, jellegének megfelelően történhet: 

 - közösen, illetve 

 - egyénileg. 

A tanulóval kapcsolatban tájékoztatást adhat: 

 - az intézményvezető, 

 - a nevelőtestület, 

 - a szaktanár, 

 - az osztályfőnök, 

 - az oktató-nevelő munkát végző pedagógus. 

 

 

8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 

 
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, 

a nevelőtestülettel. 

 
Célunk a tanuló személyiségének harmonikus fejlesztése, amely a nevelés két alapvető 

közösségének – a család, a szülők és az iskola, a pedagógusok – koordinált, aktív 

együttműködésének a feltétele. 

Az együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség, a kölcsönös bizalom, 

az őszinteség, a családi és iskolai nevelés egysége. 

 

A szülők részéről elvárható: 

- aktív részvétel az iskolai rendezvényeken, 

- együttműködő magatartás, 

- érdeklődő hozzáállás, 

- szponzori segítségnyújtás.  
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Az iskola részéről elvárható:  

- nyílt napok, 

- vizsgáztatás megszervezése a tanév végén, 

- rendszeres és folyamatos tájékoztatás, 

- változatos szakkörök indítása, 

- előre tervezett önkormányzati és szülői értekezletek, 

- családlátogatás, 

- pályaválasztás segítése. 

8.1. Szülői részvétel az iskola munkájában  

 

A gyermek nevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot, egységet kell 

teremteni a közös cél érdekében. Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó 

kapcsolat kialakítását, ápolását. A tanár-szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, őszinteségen, 

megbecsülésen, megértésen kell alapulnia. Pedagógiai programunkat a szülőkkel, mint 

iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk megvalósítani. 

 

Ennek érdekében:  

Tájékoztatni kell a szülőket az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az alkalmazott módszerekről. 

Ugyanakkor az iskolának mindezekről ismernie kell a szülők véleményét. Alkalmat kell 

biztosítani a szülőknek, hogy az iskolai közélet tevékeny  

résztvevői, közreműködői és segítői lehessenek.  

Iskolánk nagy gondot fordít arra, hogy a szülők időben, alaposan informálódjanak intézményünk 

életéről, működéséről. 

Ezeknek formái: 

- pedagógiai program  

- tájékoztató kiadványok  

- szóbeli és írásbeli tájékoztatók (szülői értekezletek, fogadóórák)  

- nyílt tanítási napok  

Ezek segítségével a szülők megismerhetik az iskola történetét, az emelt szintű oktatás formáit, az 

idegen nyelv tanulás lehetőségeit, valamint a kulturális szabadidős- és sporttevékenység területeit.  

 

Hogyan segítünk a szülőknek az iskolaválasztásban?  

 

Iskolánkba a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság áthelyezése után kerülhetnek a 

tanulók, ezért a bizottság útján tájékoztatjuk a tanulóink szüleit arról, hogy milyen osztályokban és 

fogyatékosság típusokban tanulhatnak az intézményünkben a tanulók. Ezenkívül jó a kapcsolatunk 

a korai fejlesztést végző szakemberekkel és a környező településeken dolgozó fejlesztő és 

gyógypedagógus kollégákkal. Általuk ismerhetik meg a szülők az iskolánkat.   
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8.2. A szülőkkel való kapcsolattartás formái  

Szülői értekezletek  

Célja: kapcsolatteremtés az iskola-szülő, a szülő-szülő között.  

A közös feladatok, célok megtervezése és megoldása.  

 

Ideje: tanévenként 2 alkalommal (évkezdés, félév zárás,)  

Fogadóórák, egyéni fogadóórák 

 

Célja:tájékoztatás a gyermek tanulmányi munkájáról, magatartásáról,a szülői értekezletek 

rendjéhez igazodva a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét biztosítva havonkénti 

rendszerességgel, előzetes egyeztetéssel  

Egyéni fogadóóra  

A szaktanár órarendjétől függően előzetes egyeztetés után aktuális tanulmányi és pedagógiai 

probléma esetén.  

Családlátogatás  

Az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős feladata a környezettanulmányozás, a közvetlenebb 

kapcsolat kialakítása, az iskolahasználói háttér megismerése céljából. 

8.3. Hogyan kapcsolódhat be a szülő az iskola "közéletébe"?  

 

Az iskola működésében a következő szülői szerepek jelennek meg:  

- a szülő, mint a gyermekei révén a szolgáltatás igénybevevője  

- a szülő, mint együttműködő partner a tanulási - nevelési folyamatban  

- a szülő, mint az iskolai közélet szereplője  

 

A szülő, mint a gyermekei révén a szolgáltatás igénybevevője kérheti:  

- a szülő kérheti hittan vagy az etika oktatáson való részvételt gyermekének,  

- a nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozások szervezését, 

-az iskolai szakszolgálati tevékenységet (szomatopedagógus, konduktor,a logopédus segítségét, 

ifjúságvédelmet)  

- a napközi otthonos ellátást.  

 

A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat segítője az alábbi területeken tevékenykedhet:  

- a „Segíts, mert segítségre szorulok” alapítvány támogatásával, az iskola eszközparkjának 

gazdagításában  

- az iskola esztétikai arculatának alakításában  

- a turisztikai feltételek javításában (pl. Erdei iskola, vízibázis, kirándulások) tárgyi, környezeti 

feltételeinek jobbításában  

 

Formái: pénzadomány  

tárgyi támogatás 

szellemi és társadalmi munka  

 

A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat szereplője:  
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Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, mely az intézményünkben folyó 

oktatási-nevelési feladatainknak sikerességét támogatja, erősíti, színesíti.  

Színtere lehet: az osztályfőnöki óra  

a szülői értekezlet  

a szabadidős tevékenységek  

kulturális területek, iskolaotthonos foglalkozás 

Kezdeményezője: a szülő, az osztályfőnök, az iskola vezetése  

9. A tanulmányok alatti vizsgák és a vizsga szabályzata 

 
9.1. A vizsgaszabályzat hatálya: 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözet vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

vonatkozik. 

 Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és 

ennek feltételeként az intézmény vezetője különbözeti vizsga letételét írja elő. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

9.2. A vizsgaszabályzat célja: 

 

A tanulók önálló munkájukkal, szereplésükkel szüleik előtt is bizonyítani tudják tudásukat 

önmagukhoz mért fejlődésüket. 

A diákok minél pontosabb képet kapjanak a teljesítményükről úgy, hogy közben önbecsülésük is 

növekedjen. 

 

Az értékelés rendje:  

 

A tantárgy jellegétől függ az írásos és szóbeli feleletek aránya. Kiemelt szerepet kap a magyar 

nyelv és irodalom és a matematika tantárgy. 

 

A vizsgáról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:   - tanuló nevét, 

          - évfolyamait, 

          - a vizsgatárgy nevét, 
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          - a vizsga feladatait, 

          - értékelést. 

 

 

9.3. Osztályozóvizsga 

Osztályozó vizsgát tehet: 

 ha felmentést kapott a tanórai foglalkozások alól, 

 ha tanulmányi kötelezettségeinek az előírtnál rövidebb idő alatt tesz eleget, 

 ha igazolt és igazolatlan hiányzása több 250 óránál, és a tantestület lehetőséget   

ad a jogszabályok szerint az osztályozó vizsgára, 

 ha tanulmányait magán tanulóként teljesíti,  

 300 óránál több hiányzás esetén osztályozó vizsgát nem lehet tenni, 

 ha felkészültségről független vizsgabizottság előtt ad számot, 

 Az osztályozó vizsga időpontját az igazgató jelöli ki, 

 

Az osztályozóvizsga előírásai: 

 Az osztályozó vizsgát bizottság előtt kell tenni 

 Tagjai: szaktanár, munkaközösség-vezető, igazgató, illetve igazgató helyettes. 

 Az osztályozóvizsgákat a tanítási év utolsó napjáig meg kell szervezni. 

 A sikertelen osztályozóvizsgát a tanuló a javítóvizsgán a továbbhaladás 

érdekében kijavíthatja. 

 Jellegétől függően írásbeli, szóbeli illetve gyakorlati részből áll. 

 Az osztályzatot a bizottság állapítja meg 

 

 

9.4. Javítóvizsga 

 

 Javítóvizsgát az a tanuló tehet, aki 2-8. évfolyamon legfeljebb három tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott; 

 A javítóvizsgák előírásai: 

A javítóvizsgát az iskola pedagógusaiból alakított bizottság előtt kell tenni. A 

bizottság tagja: szaktanár, osztályfőnök, igazgató, vagy helyettese; 

 A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni; 

 A javítóvizsga időpontja: augusztus 25- 31-ig terjedhet. 

 Az időpontjáról és helyéről a tanulót illetve a szülőt értesíteni kell; 

 A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök írja be az anyakönyvbe és a 

bizonyítványba, a záradékot az osztályfőnök és az igazgató írja alá; 

 A javítóvizsga helye az iskola, ahonnan a tanulót javítóvizsgára utasították. 

 Amennyiben más helységbe költözik, új iskolájában is tehet javítóvizsgát. A 

vizsga eredményét az iskolatávozási bizonyítványon jelzi a vizsgáztató iskola; 

 A javítóvizsga nem ismételhető;  

 Azt a tanulót, aki az osztályozó ill. javítóvizsgán nem jelent meg, úgy kell 

tekinteni, mintha sikertelen vizsgát tett volna. 
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9.5.  Az iskola írásbeli beszámoltatásának formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya 

 

Az iskolában a tanév során tanulóink tudásszintjét a következő írásbeli formákban mérjük föl: 

 Tanév eleji felmérés  

Diagnosztikus értékelésnek felel meg, bemeneti mérés. 

 Írásbeli beszámoltatás 

Iskolánk tanulói, egy tanévben valamennyi osztályfokon, valamennyi tantárgyból – kivétel 

készség tárgyak – három alkalommal, írásbeli formában számolnak be tudásukról. Az első, 

második évfolyamon csak magyar nyelv- és irodalom, illetve matematika tárgyakból. 

 A beszámoltatás időpontjai: 

I. november  3-4. hete 

II. február 3-4  hete 

III. május 3-4. hete. A harmadik felmérés betölti az év végi felmérés szerepét is. 

 Témazáró dolgozat- szaktanár meghatározása szerint, 

 Röpdolgozatok-szaktanár meghatározása szerin. 

 

Egy tanítási napon csak egy tantárgyból íratható felmérés. 

A ciklus elején a tanulót előzetesen tájékoztatni kell a követelményekről. A ciklus folyamán 

pedig lehetővé kell tenni számára, hogy bármikor betekinthessen a követelményekbe. 

 

A felmérések eredményét a következőképpen számoljuk be a tanulók értékelésébe. 

I. félévi értékelés 60 %-át adják a felmérések, 

II. félévi értékelés 80 %-át adják a felmérések. 

A felméréseken túl a tanulóknak tantárgyanként havonta minimum egy osztályzatának kell 

lenni. A három felmérést minden tanulónak kötelezően meg kell írnia. 

 

Házi feladat 

Az iskolaotthonos osztályokban. 

Az egész napos oktatás mellett a tanulóknak tilos házi feladatot adni. A megerősítést, 

megszilárdítást, gyakorlást az iskolában kell elvégezni. 

Az ismeretszerzést előkészítő, alkalmanként a családot is bevonó gyűjtőmunka adható otthoni 

feladatnak. 

5-8. évfolyamon 

A tanuló egyéni lehetőségei és képességei szerint kell adni a házi feladatot. 

A napközis vagy tanulószobás tanuló a napköziben/tanulószobán készül fel a másnapi tanórákra. 

Szünetekre házi feladat nem adható. 

Az írásbeli beszámoltatás érdemjegyei pirossal kerülnek bejegyzésre.  

Minden dolgozatot a megíratás után 10 munkanapon belül ki kell javítani a pedagógusnak, ha 

önhibáján kívül akadályoztatva volt, ez az idő egy héttel meghosszabbítható. 
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10. A felvételre és az átvételre vonatkozó helyi szabályok és 

rendelkezések 
 

Az intézmény valamennyi általános iskolai évfolyamára a tanulók a Szakértői Bizottság által 

kiállított Szakvélemény alapján kerülhetnek felvételre.  

A készségfejlesztő iskola 9. é 10. évfolyamára mindazon tanulók jelentkezhetnek, akik sikeresen 

befejezték általános iskolai tanulmányaikat és rendelkeznek érvényes szakértői véleménnyel, 

melyben a Szakértői Bizottság megállapította sajátos nevelési igényű státuszukat. Felvételük 

személyes megjelenés alapján történik, melyen átvételre kerülnek a felvételhez szükséges 

hivatalos dokumentumok.  

 

Magántanulók. 

 A  mindennapi iskolába járás alóli felmentéshez a Szakértői Bizottság döntése szükséges. 

 A magántanulók felkészítéséről, továbbhaladásuk elősegítésének formáiról a 

szakvélemény alapján az igazgató dönt. 

  

Könnyített és gyógytestnevelés ellátása: 

o A könnyített és gyógytestnevelési foglalkozásokra besorolás, szakorvosi vélemény 

alapján történik. 

 
TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0369.sz. pályázat szakmai elemeinek beépítése a fenntartási 

időszakban. 

 

1. Környezeti nevelés 

 ÖKO-nap az intézmény valamennyi tanulója részére. 

             Megszervezésre kerül minden évben a „Madarak és Fák Napja” alkalmából. 

             Felelős: Munkaközösség vezetők. 

 Megemlékezés a „Víz Világnapjáról”, környezetismeret, illetve természetismeret óra 

keretében. 

Felelős: Szaktárgyat tanító nevelő. 

 

2. Egészségnevelés, egészségtudatos életmód kialakításának támogatása 

 Iskolai egészségnap, az intézmény valamennyi tanulója részére.  

Megszervezésre kerül minden év I. félévében. 

Felelős: Igazgató, munkaközösség vezetők. 

 Alkohol és kábítószer fogyasztási problémák korai intervenciója, (drogprevenciós 

program) beépítése az osztályfőnöki munkatervbe és tanmenetbe 5-8. osztályos tanulásban 

akadályozott tanulók részére. Tanévenként 6 óraszámba. 

 

3. Komplex közlekedési ismeretek 

 A kerékpározás ismereteinek beépítése a testnevelés tanmenetbe. 

 Kerékpártúrák szervezése az osztályfőnök segítségével, beépítés az éves munkatervbe. 

 

4. Értékteremtés, hagyományőrzés 
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 A megkezdett zeneterápiás és kézműves foglalkozások folytatása, az engedélyezett 

tantárgyfelosztás függvényében. 

Felelős: Igazgató 

 Zeneterápián résztvevő tanulók más intézmények diákjaival történő közös zenélésének 

megszervezése, beépítése az éves munkatervben. 

Felelős: Igazgató, zeneterápiás foglalkozást tartó nevelők. 

 

5. Tanórán kívüli mozgásos tevékenységek 

 Lehetőség keresése (pályázat, KLIK és egyéb támogatók) az értelmileg akadályozott 

tanulók úszás szakkörének finanszírozásához. Legalább évi két alkalommal vízhez 

szoktató foglalkozás -hidroterápiás foglalkozás- feltételének a megteremtése. 
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III. HELYI TANTERV 

Általános Iskola 
 

1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és 

választható tanórai foglalkozások, azok óraszámai,  

az előírt tananyag és követelmény 

/ 9. sz. melléklet / 

 

 

 

 

1. 1. Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az enyhe értelmi 

fogyatékosok 1–4. évfolyamán 

 
 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7+1  7+1 6+1 7+1 

Matematika 4+1 4+1 3+1 4+1 

Erkölcstan 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 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető 

órakeret* 
2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Habilitáció, rehabilitáció     

 

 

*  + óra számban  hozzáadva, jelölve 

 

 

 
A szabadon tervezhető órával nem emelünk a tananyag mennyiségén, gyakorlásra, képesség 

fejlesztésre és elmélyítésre szolgál. 
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1. 2. Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az enyhe értelmi 

fogyatékosok 5-8. évfolyamán 

 

 
 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 4+1 4+1 

Idegen nyelv (angol) +1 +1 2 2 

Matematika 4 4 4+1 4+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek  

2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret 2 2 4 4 

Földrajz  - 1 1 2 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 2 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 

Habilitáció, rehabilitáció     

 
 

*  + óra számban  hozzáadva, jelölve 

 
 

 

A szabadon tervezhető órával nem emelünk a tananyag mennyiségén, gyakorlásra, képesség 

fejlesztésre és elmélyítésre szolgál. 

5-6. osztályban az idegen nyelv oktatás előkészítését, alapozását szolgálja. 
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1. 3. Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok a 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamán 

  

 

A nevelés-

oktatás-

fejlesztés 

területei 

Tantárgy 
1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 4+1 4+1 4 4 4 4 5 5 

Olvasás-írás 2 2 3+1 3+1 4+1 4+1 2+1 2+1 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 2+1 2+1 2+1 2+2 3+1 3+1 3+1 3+1 

Játékra nevelés 2 2 2 2     

Társadalmi 

ismeretek 

    1+1 1+1 2+1 2+1 

Életvitel és 

gyakorlat 

 

Önkiszolgálás 2+1 2+1       

Életvitel és 

gyakorlat 

  2+1 2+1 2+1 2+1 3+1 3+1 

Természeti 

környezet 

Környezetismeret     1 1 2 2 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-

alakítás 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Informatika Információs 

eszközök 

használata 

      1 1 

Testi nevelés Mozgásnevelés 5 5 5 5 5 5   

Testnevelés       5 5 

Szabadon tervezhető órakeret* 3 3 3 4 4 4 4 4 

Összesen 25 25 25 26 28 28 31 31 

Habilitáció, rehabilitáció         

 
 

*  + óra számban  hozzáadva, jelölve 

 
 

 

 

A szabadon tervezhető órával nem emelünk a tananyag mennyiségén, gyakorlásra, képesség 

fejlesztésre és elmélyítésre szolgál. 
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1. 4. Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok a 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 9-12. évfolyamán 
 

 

 

 

Készségfej lesz tő Iskola  óraterv  

  

Közismereti 

Fejlesztési terület Tantárgy  9. évfolyam 10. évfolyam 

Anyanyelv és 

kommunikáció 
Kommunikáció 5 5 

Társadalmi környezet 

Számolás - mérés 5 5 

Társadalmi ismeretek  1+1 1+1 

Etika 1 1 

Osztályfőnöki óra 1 1 

Természeti környezet 
Környezet és 

egészségvédelem 
2 2 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 

Életvitel és gyakorlat 4+2 4+2 

Gyakorlati képzés előkészítése 2 2+1 

Informatika 
Információs eszközök 

használata 
2 2 

Művészetek 
Ábrázolás-alakítás 2 2 

Ének-zene 2 2 

Testi nevelés Testnevelés 5 5 

Habilitáció* rehabilitáció   

Tanóra összesen 35 36 

 

*   Habilitációs órakeretből szabadon átcsoportosítható + óra számban  hozzáadva, jelölve 

 

 

 

A szabadon tervezhető órával nem emelünk a tananyag mennyiségén, gyakorlásra, képesség 

fejlesztésre és elmélyítésre szolgál. 
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Készségfej lesz tő Iskola  óraterv  

  

Közismereti 

Fejlesztési terület Tantárgy  11. évfolyam 12. évfolyam 

Anyanyelv és 

kommunikáció 
Kommunikáció 3 3 

Társadalmi környezet 

Számolás - mérés 2 2 

Társadalmi ismeretek  - - 

Etika 1 1 

Osztályfőnöki óra 1 1 

Természeti környezet 
Környezet és 

egészségvédelem 
1 1 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 

Életvitel és gyakorlat - - 

Gyakorlati képzés előkészítése - - 

Informatika 
Információs eszközök 

használata 
2 2 

Művészetek 
Ábrázolás-alakítás - - 

Ének-zene - - 

Testi nevelés Testnevelés 5 5 

Habilitáció* rehabilitáció   

Tanóra összesen 15 15 
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Készségfej lesz tő Iskola  óraterv  

  

Gyakorlati 

Modulok Tantárgy  11. évfolyam 12. évfolyam 

I. 

 

Szövött tárgykészítő gyakorlat 8 8 

Háztartástan gyakorlat 8 8 

Habilitációs célú 

munkavégzés, integrált 

munkavégzésre nem képes 

tanulók részére 

4 4 

Gyakorlati óra összesen: 20 20 

II. 

Udvaros gyakorlat 8 8 

Kisegítő takarító 8 8 

Habilitációs célú 

munkavégzés, integrált 

munkavégzésre nem képes 

tanulók részére 

4 4 

Gyakorlati óra összesen: 20 20 
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1.5. Fejlesztés struktúrája a fejlesztő nevelés-oktatás területén 

 

A súlyosan- halmozottan sérült (fejlesztő nevelés-oktatás) tanulók csoportjaiban a fejlesztő munka 

napi négy órában történik az alábbi területeken 

 reggeli kör 

 szűkebb-tágabb környezet 

 mozgásnevelés 

 játék és szórakozás. 

 

Az EFOP 3.1.6. -17-2017-2017-0003. sz pályázat keretében egész napos ellátást biztosítunk szülői 

kérés alapján 

Délutáni program: 

 önellátás-étkezés 

 terápiák: 

 - AAK (heti 2óra) 

 - mozgásfejlesztés(heti 2 óra) 

 - snoezelen terápia(heti 1 óra) 

 önellátás-szervezett szabad foglalkozás 
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1.1.1. Kötelező tantárgyak éves óraszáma az enyhe értelmi fogyatékosok 1–4. 

évfolyamán 

 
 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom   288 288 252 288 

Matematika 180 180 144 180 

Erkölcstan 36 36 36 36 

Környezetismeret 72 72 72 72 

Ének-zene 72 36 72 72 

Vizuális kultúra 36 72 72 72 

Informatika - - 36 36 

Technika, életvitel és gyakorlat  36 36 36 36 

Testnevelés és sport 180 180 180 180 

 

 

 

1.2.1. Kötelező tantárgyak éves  óraszáma az enyhe értelmi fogyatékosok 5-8. 

évfolyamán 

 

 
 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 180 180 180 180 

Idegen nyelv (angol) 36 36 72 72 

Matematika 144 144 180 180 

Erkölcstan 36 36 36 36 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek  

72 72 72 72 

Hon- és népismeret 36 - - - 

Természetismeret 72 72 144 144 

Földrajz  - 36 36 72 

Ének-zene 72 72 36 36 

Vizuális kultúra 72 72 36 36 

Informatika 36 36 36 36 

Technika, életvitel és gyakorlat 36 36 72 36 

Testnevelés és sport 180 180 180 180 

Osztályfőnöki óra 36 36 36 36 
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1.3.1. Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok a 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamán 

  

 

A nevelés-

oktatás-

fejlesztés 

területei 

Tantárgy 
1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 180 180 144 144 144 144 180 180 

Olvasás-írás 72 72 144 144 180 180 108 108 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 108 108 108 144 144 144 144 144 

Játékra nevelés 72 72 72 72     

Társadalmi 

ismeretek 

    72 72 108 108 

Életvitel és 

gyakorlat 

 

Önkiszolgálás 108 108       

Életvitel és 

gyakorlat 

  108 108 108 108 144 144 

Természeti 

környezet 

Környezetismeret     36 36 72 72 

Művészetek Ének-zene 72 72 72 72 72 72 72 72 

Ábrázolás-

alakítás 

108 108 72 72 72 72 72 72 

Informatika Információs 

eszközök 

használata 

      36 36 

Testi nevelés Mozgásnevelés 180 180 180 180 180 1805   

Testnevelés       180 180 
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1.4.1.  Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és éves óraszáma a 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 9-12. évfolyamán 
 

 

 

 

Készségfej lesz tő Iskola  óraterv  

  

Közismereti 

Fejlesztési 

terület 
Tantárgy 

 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Anyanyelv és 

kommunikáció 
Kommunikáció 180 180 

108 108 

Társadalmi 

környezet 

Számolás - mérés 180 180 72 72 

Társadalmi ismeretek 

és gyakorlatok 
72 72 

- - 

Természeti 

környezet 

Környezet és 

egészségvédelem 
72 72 

36 36 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Életvitel és 

gondozási ismeretek 
216 216 

- - 

Informatika 
Információs 

eszközök használata 
72 72 

- - 

Művészetek 
Ábrázolás-alakítás 72 72 36 36 

Ének-zene 72 72 36 36 

Testi nevelés Testnevelés 180 180 180 180 

Szakmai tantárgy 

Gyakorlati képzés 

előkészítése  
72 108 

- - 

Készségfejlesztő 

kerettantervek 
- - 

20 

óra/hét 

20 

óra/hét 
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2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek 

kiválasztásának elvei 

 

 
 

A közoktatási törvény a nevelőtestületek hatáskörébe utalta az iskolában használt tankönyvek 

kiválasztásait.  

A tankönyv és a taneszköz nem csupán a nevelőtestület ügye, hanem a szülőé is. Döntéshozatal 

előtt szükséges a szülőkkel egyeztetni az egyes évfolyamok tankönyveit. 

 

A tankönyvválasztás elvei az iskolában: 

 

 A tankönyv legyen vonzó, figyelemfelhívó, szép kivitelezésű és időtálló. 

 A tankönyv tartalmában, információiban, ábravilágában, a feldolgozás mélységében 

igazodjék a fogyatékos tanuló szükségleteihez. 

 Az egyes tantárgyak könyvei egymásra épüljenek, a tankönyvekhez munkafüzet is 

tartozzon. 

 A tankönyvek legyenek jól áttekinthetőek, jól olvashatóak, ne legyenek túl zsúfoltak. 

 Azokat a tankönyveket rendeljük meg elsődlegesen, amelyek a tantárgyak tanterveihez 

illeszkednek és kézikönyveket is kínálnak. 

 A tankönyv-választásnál mérlegelni kell az árat.  

 A tartós használatra szánt tankönyveket a könyvtárban kell megőrizni.  

 A tankönyvválasztást a szakmai munkaközösségek tanévenként felülvizsgálják és a 

tankönyvrendelést megelőzően döntést hoznak. 

 

 

 

3. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

 
Továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltétel. 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az 

előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 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. 

A tanuló a második évfolyamtól kezdődően a magasabb évfolyamra akkor léphet, ha sikeresen 

teljesítette az adott évfolyamon előírt tanulmányi követelményeket. 

 

A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított 

tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. 
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Ha az első-negyedik évfolyamra járó tanuló eredményes felkészülése, azt szükségessé teszi – 

lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E 

rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem 

teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot. 

 

Nem tagadható meg az első-negyedik évfolyamra járó tanuló napközis foglalkozásra, egész napos 

iskolai osztályba való felvétele, ha eredményes felkészülése azt szükségessé teszi. 

 

A szülőt tájékoztatni kell azokról a lehetőségekről, amelyekkel az iskola segítséget tud nyújtani 

gyermeke eredményes felkészüléséhez. E rendelkezések alkalmazásában eredményes felkészülés 

azoknak az ismereteknek, képességeknek, készségeknek a negyedik évfolyam végére történő 

elsajátítása, amelyek az ötödik évfolyamba lépéshez szükségesek. 

 

A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha 

egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú tanuló esetén 

a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. A szülő kérésére az első évfolyamon engedélyezni kell 

az évfolyam megismétlését. 

Amennyiben a gyermek 3 vagy több tárgyból nem teljesítette a minimális követelményt 

évfolyamot kell ismételnie. 

 

 

 

4. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma 

értékelésének és minősítésének követelményei, a tanuló teljesítménye, 

magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái 
 

A tanulók értékelésének célja, hogy a Közoktatási Törvény előírásainak megfelelően a Nemzeti 

Alaptanterv követelményei szerint az egyéni fejlődést figyelembe véve minősítse a tanulók 

előrehaladását. Az értékelés során reálisan, a tanulók érdekeit figyelembe véve döntsünk 

továbbhaladásukról. 

 

Az értékelés szempontjainál különös tekintettel és figyelemmel kell lennünk: 

 A tanuló önmagához mért fejlődésére,  

 Az ismeretek elsajátítására, 

 A képesség minőségi, mennyiségi gyarapodására, 

 A tanuló szociális képességeire, magatartásának, viselkedésének fejlődésére. 

 

A Közoktatási Törvény előírásainak megfelelően az első évfolyamon félévkor és év végén, 

második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel fejezzük ki tanulóink munkáját. 

 

4.1. Szöveges értékelés 

 

Minősítési fokozatok: 
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 Kiválóan teljesített 

 Jól teljesített 

 Megfelelően teljesített 

 Felzárkóztatásra szorul 

 

A minősítési fokozatok értelmezése: 

o Kiválóan teljesített az a tanuló, aki önálló feladatvégzésre képes. 

o  Jól teljesített az a tanuló, aki kevés segítséggel képes feladatvégzésre. 

o  Megfelelően teljesített az a tanuló, aki sok segítséggel képes feladatvégzésre. 

o  Felzárkóztatásra szorul az a tanuló, aki feladatvégzésre csak pedagógus  segítségével 

képes. 

 

Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést kap az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell 

a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, 

kísérletet kell tenni azok megszüntetésére és javaslatot kell tenni a tanuló továbbhaladását illetően. 

 

Második évfolyam félévétől a következő érdemjegyeket alkalmazzuk: 

Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 

5 jeles  - mindent önállóan, 

4 jó  - kisebb segítséggel, 

3 közepes - a lényeget, 

2 elégséges  - a minimum követelményt teljesíti, 

1 elégtelen - az előbbit segítséggel sem teljesíti. 

 

A tanuló tudásának értékelését, minősítését tartalmazó, részletes követelmények a helyi tantervben 

találhatók. 

 

4. 2. A tanuló magatartásának értékelésére és minősítése 

 

 A következőket alkalmazzuk: 

 

Példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) 
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SZEMPONTOK A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

1-4. osztály 

 

 

MAGATARTÁS 

 

Példás:  Kiemelkedő közösségi munkát végez. 

   Mindig betartja a közösségi élet szabályait. 

   A felnőttekkel mindig tisztelettudó. 

   Társaival elfogadó és segítőkész. 

   Nincs igazolatlan mulasztása. 

 

Jó   A közösségi munkában részt vesz. 

   Betartja a közösségi élet szabályait. 

   A felnőttekkel és társaival való kapcsolata megfelelő. 

 

Változó  Csak felszólításra vesz részt a közösségi munkában. 

   Igyekszik betartani a közösségi élet szabályait. 

   A felnőttekkel és társaival való kapcsolata nem mindig megfelelő. 

 

Rossz   Nem vesz részt a közösség munkájában. 

   A közösségi élet szabályait nem tartja be. 

   A felnőttekkel és társaival való kapcsolata szélsőséges. 

 

 

 

SZORGALOM 

 

Példás   Aki képességeihez mérten kiemelkedő munkát végez,  

    öregbíti az iskola hírnevét. 

   Jól motiválható, feladattudata kiváló. 

   Szívesen, kedvvel, önállóan dolgozik. 

 

Jó   Aki képességeihez mérten jó munkát végez. 

   Képes önálló munkára. 

   Jó feladattudattal rendelkezik. 

 

Változó  Feladattudata, teljesítménye ingadozó. 

   Munkavégzéséhez gyakran igényel irányítást. 

 

Hanyag  Nem a képességeihez mérten teljesít. 

   Csak felszólításra végzi munkáját. 

   Feladattudata alacsony szinten van. 
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 SZEMPONTOK A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

5-8. osztály 

 

 

MAGATARTÁS 

 

Példás   Közösségi munkát szívesen és megbízhatóan végez, és ezekbe 

   társait is igyekszik bevonni. 

   Betartja a közösségi élet szabályait. 

   Felnőttekkel tisztelettudó, társaival elfogadó és segítőkész. 

   Igazolatlanul nem mulaszt. 

 

Jó   Közösségi munkában részt vesz 

   A közösségi élet szabályait igyekszik betartani. 

   Felnőttekkel és társaival való kapcsolata megfelelő. 

 

Változó  Csak felszólításra, és nem mindig vesz részt a közösségi munkában. 

   A közösségi élet szabályait esetenként megszegi. 

   Felnőttekkel és társaival való kapcsolata nem mindig megfelelő. 

 

Rossz:   A közösség munkájából kivonja magát. 

   Nem tartja be a közösségi élet szabályait. 

   Felnőttekkel és társaival való kapcsolata erősen kifogásolható. 

 

 

SZORGALOM 

 

Példás   Képességeihez mérten kiemelkedő munkát végez. 

   Önként vállal plusz feladatokat, ismeretinek körét tudatosan bővíti. 

   Jól motiválható. Tanulásban kitartó. 

   Szívesen, örömmel dolgozik az iskolában és tanórán kívül is. 

 

Jó   Képességeihez mérten jó munkát végez. 

   Önálló munkára képes. 

   Feladattudata megfelelő. 

 

Változó  Feladattudata, teljesítménye képességeihez mérten ingadozó. 

   Nehezen motiválható. 

   Munkavégzésben hullámzó teljesítményt nyújt, kitartása nem  

   megfelelő. 

 

Hanyag  Képességeihez mérten alul teljesít. 

   Nehezen motiválható. 

   Feladattudata alacsonyszintű.  
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4.  3. A tanulók értékelése:  

 

A tanév folyamán a tanuló tudásának értékelésénél figyelembe vesszük: 

 a házi feladatok elkészítését, minőségét, 

 a tanórai munkát, 

 a gyakorlati feladatok megoldását, 

 a szóbeli feleleteket, 

 az írásbeli feladatokat, 

 a témazáró dolgozatokat, 

 a felmérések osztályzatait. 

 

A félévi és a tanév végi minősítések és osztályzatok ezek átlagai alapján kerülnek megállapításra. 

 

A minősítések, osztályzatok rögzítési rendje 1-2. évfolyamon félévéig a tanulók munkájának 

értékelése a tanév során minden tantárgyból a pedagógus által vezetett táblázatban történik. /1. sz. 

melléklet/ 

Ezen minősítések átlaga kerül minden hónapban bejegyzésre a naplóba. 

 

 Kiválóan teljesített:      K 

 Jól teljesített:       J 

 Megfelelően teljesített:         M 

 Felzárkóztatásra szorul:     F 

 

Ezekről a szülőket a tájékoztató füzetbe történő beírással értesítjük. 

A 2. évfolyam félévétől a pedagógus köteles a tanulók munkáját legalább egy érdemjeggyel 

havonta értékelni,  a  felmérések osztályzatán kívül. 

Az év eleji felmérés a tudásszint megállapítására szolgál.  

A felmérések súlyozottan kerülnek beszámításra a félévi és év végi osztályzatokba. Ezek a 

minősítések, osztályzatok pirossal kerülnek bejegyzésre. 

 

2. évfolyamtól a felmérések és dolgozatok minősítése: 

 

5 (jeles)      91 – 100 % 

4 (jó)       76 –  90 % 

3 (közepes)  51 –  75 % 

2 (elégséges)  26 –  50 % 

1   (elégtelen)         0 –  25 % 

 

 

A pedagógusok a tanulók értékelésére egyéni döntés alapján szimbólumokat használhatnak (pl.: 

csillag, piros pont, kis jegy). 

 

Tanulóink mentális, pszichoszociális fejlettségi szintjét figyelembe véve: különösen fontosnak 

tartjuk a rendszeres gyakorlást, ezért a házi feladatoknak kiemelt jelentőséget tulajdonítunk. 
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A pedagógus a tananyag függvényében önállóan dönti el, az írásbeli és szóbeli feladatok 

mennyiségét és arányait. 

A házi feladatok elosztásánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait és 

terhelhetőségüket. 

1-4. évfolyamon egész napos iskola formában történik az oktatás, a házi feladatokat a tanulási 

foglalkozásokon oldják meg tanulóink. 

5-8. évfolyamon a tanulók leterhelhetőségét elsősorban az órarend összeállításával szabályozzuk. 

A napközis/tanulószobás nevelők koordinálják a pedagógusok által feladott házi feladatok 

elkészítési rendjét. Az órarend figyelembevételével átcsoportosíthatja az elkészítés, megtanulás 

rendjét. 

Házi feladatokat tanítási szünetek idejére nem adunk fel. 

Az írásbeli házi feladatokat a pedagógusok ellenőrzik. A jó megoldásokat, illetve az elvégzés 

hiányát szimbólumokkal értékelhetik. A házi feladatokra adott érdemjegyek feketével kerülnek a 

naplóba.  

 

A tanulók tanórai munkáját a tanárok az óra végén értékelik. Egyéni döntéseik alapján szóban, 

érdemjegyekkel, szimbólumokkal minősíthetik. Az értékelésnél a tanulók aktivitását, a végzett 

munka minőségét veszik figyelembe. A tantárgy jellegének megfelelően a gyakorlati feladatokat a 

tanórán, illetve a tanórák végén a tanárok értékelik az elkészült munkákat. A feladat 

végrehajtásának minőségét érdemjeggyel és szimbólummal értékelhetik. 

A szóbeli feleletek, illetve írásbeli feladatok gyakoriságát, értékelésének módját a szaktanárok 

döntik el. 

Az írásbeli dolgozatok, a felmérések megírásának időpontját egy héttel előtte a tanulóknak, illetve 

az igazgatónak vagy igazgatóhelyettesnek be kell jelenteni. 

Egy tanulási napon maximum kettő dolgozatot, illetve felmérőt lehet íratni. Szükség esetén az 

igazgató vagy igazgatóhelyettes dönt (több dolgozat, illetve felmérés esetén) ezek más időpontba 

való áthelyezéséről. 

A minősítéseket első évfolyamon  félévkor és tanév végén, második évfolyamon félévkor a 

tantárgyak NAT által előírt fejlesztési tartalma alapján elkészített évfolyamonkénti, 

tantárgyankénti követelményeket tartalmazó értékelőlap kitöltésével készítik el a pedagógusok, 

melyet a szülő is megkap. Ezek másodpéldánya a tanulók személyi anyagába kerül. 

Ezen minősítések és a naplóba havonta beírt minősítések alapján állapítják meg a tantárgyankénti 

minősítéseket, melyet félévkor a tájékoztató füzetben, év végén a bizonyítványban rögzítenek 

pedagógusaink. 

2. évfolyam félévétől a pedagógus az évközben adott érdemjegyek átlaga alapján alakítja ki a 

félévi és a tanév végi osztályzatokat. 

Félévkor a tájékoztató füzetben, tanév végén a bizonyítványban értesítjük a szülőket gyermekük 

eredményéről, továbbhaladásáról. 
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MELLÉKLETEK 
 
1. sz. melléklet 

1. osztály 

Értékelési szempontok 
 

 

MAGYAR NYELV ÉS 

IRODALOM 
IX X XI XII I II III IV V VI 

KOMMUNIKÁCIÓ 

Érti-e a tanító utasításait?           

Képes-e mondatalkotásra?           

Megfelel-e a kifejezőkészsége?           

HANGOS OLVASÁS 

Tudja-e a tanult betűt, betűkapcsolatot 

olvasni? 
          

Képes-e helyesen olvasni a tanult 

szótagokat, szavakat? 
          

SZÖVEGÉRTÉS 

Érti-e a szavak, egyszerű mondatok 

jelentését? 
          

Képes-e bizonyítani az olvasottak 

megértését? 
          

NYELVI ISMERETEK, HELYESÍRÁS - ÍRÁS - ÍRÁSHASZNÁLAT 

Képes-e a tanult betűk esetében a 

szabályos betűalkotásra, kapcsolásra? 
          

Tud-e írottról másolni szavakat?           

Motivált-e a tiszta, rendezett írásképre?           

 

 

 

 

MATEMATIKA IX X XI XII I II III IV V VI 

 
Egyeztetés 

          

Csoportosítás           

Összehasonlítás           

Sorbarendezés           

Térbeli helyzetek           

Számköri ismeretek 
          

Műveletfogalom 
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1. osztály 

 

Értékelési szempontok 
 

 

 

 IX X XI XII I II III IV V VI 

TESTNEVELÉS 
Tevékenységhez való affinitás           

Tantárgyhoz való viszonya           

Feladat végzése           

ÉNEK-ZENE 
Tevékenységhez való affinitás           

Tantárgyhoz való viszonya            

Dallami-ritmikai ismeretek           

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 
Tevékenységhez való affinitás           

Eszközhasználata           

A munkavégzés esztétikuma           

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 
Tevékenységhez való affinitása           

Műveletek, gyakorlati tevékenységek, 

problémák megoldása 
          

A munkavégzés esztétikuma, tisztaság, 

anyagtakarékosság 
          

 KÖRNYEZETISMERET 
Tevékenység, válogatás, megfigyelés           

Szókincs, kifejezőkészség           

Aktivitás, munkához való viszony           

Az elsajátított ismeretek alkalmazása           
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Félévi és tanév végi tantárgyankénti értékelési táblázat 

1. osztály 
 

 

 

TANTÁRGY 

MINŐSÍTÉS 

Kiválóan 

teljesített 
Jól teljesített 

Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatásra 

szorul 

Magyar nyelv és irodalom 
Magyar nyelv és 

irodalom 

- Szóbeli kifejező készség 

választékos érthető átlagos nehézkes 

Olvasási készség 

- Hangos olvasása 
folyékony szóképes szótagoló betűzgető 

- Szövegértése 
kiemelkedő megfelelő bizonytalan 

segítséget 

igényelne 

Íráskészség 

- Íráskép 
esztétikus egyéni megfelelő rendezetlen 

- Íráshelyesség hibátlan kevés hiba több hiba sok hiba 

- Írástempó lendületes megfelelő lassú fejlesztendő 

Matematika 
- Számfogalom kialakult pontos bizonytalan kialakulatlan 

- Alapműveletek végzése biztos megfelelő bizonytalan nem tudja 

- Szöveges feladatok 

megoldásának lépéseit 
alkalmazza érti ismeri nem alkalmazza 

- Geometriai alakzatok 

felismerésében 
biztos jártas pontatlan tájékozatlan 

Környezetismeret 
- Megismerési 

módszerekben 
biztos jártas tájékozott bizonytalan 

- Tájékozódása az időben biztos megfelelő elfogadható bizonytalan 

- Tájékozódása az élő és 

élettelen környezetben 
biztos megfelelő elfogadható bizonytalan 

Ének-zene 
- Dallamismeret – 

mozgással kísért előadás 
dinamikus kifejező 

dallam és 

ritmuskövető 

dallam és ritmus-

tévesztő 

- Zenei ismeretek 

dallami –ritmikai elemek 
biztos pontos bizonytalan hiányos 

Rajz és vizuális kultúra 
- Eszközhasználata biztos megfelelő bizonytalan hiányos 

- Ábrázolás –képi 

megjelenítés 
esztétikus kifejező elfogadható kidolgozatlan 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 
- Anyagismeret alapos jó elfogadható hiányos 

- Eszközhasználat biztos gondos megfelelő segítségre szorul 

Testnevelés 
- Feladat végzése ügyes kitartó igyekvő kialakulatlan 

- Szabálytartása sportszerű szabálykövető elfogadható bizonytalan 
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2. osztály 

 

Értékelési szempontok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM IX X XI XII I 

KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZNYELVI KIEJTÉS, BESZÉD, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS 

Szituációnak megfelelő hangerő, hanglejtés, hangsúly      

Aktív szókincs, kifejezőkészség      

Tagolt, érthető beszéd      

Kommunikációs formák alkalmazása      

Összefüggő mondatalkotási készség      

OLVASÁS – SZÖVEGÉRTÉS 
 

Olvasási jelrendszer elsajátítása      

Olvasástechnika szintje (szótagoló, ütemes szótagoló, szóképes)      

Szöveghű olvasás (pontos olvasás, mondathatár, írásjel – hangsúly, hangerő)      

Hangos olvasás után szövegtartalmat visszaad kérdésekre      

Tartalomhoz kapcsolódó írásos feladatok értelmezése, megoldása 

(segítséggel) 
     

Írásjelrendszer elsajátítása: kisbetűk      

Nagybetűk írása      

Nevek helyesírása      

Szavak, mondatok helyesírása      

Magán- és mássalhangzók hosszúságának érzékelése, jelölése      

A j és ly-s szavak helyesírása      

Íráskép és füzetvezetés      

MATEMATIKA IX X XI XII I 

Csoportosítás 
     

Összehasonlítás      

Sorbarendezés 

     

Térbeli helyzetek 
     

Számköri ismeretek      

Műveletfogalom      
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2. osztály 

 

Értékelési szempontok 
 

 

 

 IX X XI XII I 

TESTNEVELÉS 
Tevékenységhez való affinitás      

Tantárgyhoz való viszonya      

Feladat végzése      

ÉNEK-ZENE 
Tevékenységhez való affinitás      

Tantárgyhoz való viszonya       

Dallami-ritmikai ismeretek      

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 
Tevékenységhez való affinitás      

Eszközhasználata      

A munkavégzés esztétikuma      

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 
Tevékenységhez való affinitása      

Műveletek, gyakorlati tevékenységek, problémák megoldása 
     

A munkavégzés esztétikuma, tisztaság, anyagtakarékosság 
     

KÖRNYEZETISMERET 
Tevékenység, válogatás, megfigyelés      

Szókincs, kifejezőkészség      

Aktivitás, munkához való viszony      

Az elsajátított ismeretek alkalmazása      
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Félévi tantárgyankénti értékelési táblázat 

2. osztály 
 

 

 

TANTÁRGY 

MINŐSÍTÉS 

Kiválóan 

teljesített 
Jól teljesített 

Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatásra 

szorul 

Magyar nyelv és irodalom 
Magyar nyelv és 

irodalom 

- Szóbeli kifejező készség 

választékos érthető átlagos nehézkes 

Olvasási készség 

- Hangos olvasása 
folyékony szóképes szótagoló betűzgető 

- Szövegértése 
kiemelkedő megfelelő bizonytalan 

segítséget 

igényelne 

Íráskészség 

- Íráskép 
esztétikus egyéni megfelelő rendezetlen 

- Íráshelyesség hibátlan kevés hiba több hiba sok hiba 

- Írástempó lendületes megfelelő lassú fejlesztendő 

Matematika 
- Számfogalom kialakult pontos bizonytalan kialakulatlan 

- Alapműveletek végzése biztos megfelelő bizonytalan nem tudja 

- Szöveges feladatok 

megoldásának lépéseit 
alkalmazza érti ismeri nem alkalmazza 

- Geometriai alakzatok 

felismerésében 
biztos jártas pontatlan tájékozatlan 

Környezetismeret 
- Megismerési 

módszerekben 
biztos jártas tájékozott bizonytalan 

- Tájékozódása az időben biztos megfelelő elfogadható bizonytalan 

- Tájékozódása az élő és 

élettelen környezetben 
biztos megfelelő elfogadható bizonytalan 

Ének-zene 
- Dallamismeret – 

mozgással kísért előadás 
dinamikus kifejező 

Dallam és  

ritmuskövető 

dallam és ritmus-

tévesztő 

- Zenei ismeretek 

dallami –ritmikai elemek 
biztos pontos bizonytalan hiányos 

Rajz és vizuális kultúra 
- Eszközhasználata biztos megfelelő bizonytalan hiányos 

- Ábrázolás –képi 

megjelenítés 
esztétikus kifejező elfogadható kidolgozatlan 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 
- Anyagismeret alapos jó elfogadható hiányos 

- Eszközhasználat biztos gondos megfelelő segítségre szorul 

Testnevelés 
- Feladat végzése ügyes kitartó igyekvő kialakulatlan 

- Szabálytartása sportszerű szabálykövető elfogadható bizonytalan 
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2. sz. melléklet 

 

JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ 

szabályzat a cím elnyeréséhez 

 

 

A címet az kaphatja meg, aki: Petőfi Sándor EGYMI és Szakiskola tanulója 

1. Tanulmányi eredménye 4-es átlagot meghaladja. 

2. Magatartásával, szorgalmával kivívja társai, tanárai tiszteletét. Viselkedése az 

   iskolán kívül is megfelel az elvárt normáknak. 

3. Részt vesz iskolai, városi, megyei, területi, országos versenyen és ott kiemelkedő  

   helyezést ér el.  

4. A megyei bajnokságon első helyezést ér el. 

 

A címre javaslatot tehet:  1. Testnevelő tanár 

     2. Osztályfőnök 

     3. Munkaközösség 

     4. Igazgatóhelyettesek 

     5. Igazgató 

 

Felterjesztési határidő: évenként május 30. 

   max. 2 fő kaphatja meg 

 

A cím odaítéléséről: 5 fős bizottság dönt. 

 

Tagjai  1. Igazgató 

  2. Igazgató helyettes 

  3. Diákönkormányzatot segítő tanár 

  4. Munkaközösség vezetők 

   

 

A cím átadásának ideje: minden év ballagás. 

 

A cím tartozékai:  Díszes oklevél /1 db/ 

    

   Tárgyjutalom /könyv, sporteszköz/ 
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3. sz. melléklet 

 

„SZIVÁRVÁNY-DÍJ” 

 

A címet az kaphatja meg, aki: Petőfi Sándor EGYMI és Szakiskola tanulója 

1. Tanulmányi eredménye 4-es átlagot meghaladja. 

2. Magatartásával, szorgalmával kivívja társai, tanárai tiszteletét 

3. Viselkedése az iskolán kívül is megfelel az elvárt normáknak. 

4. Valamelyik művészeti ágban (irodalom, zene, képzőművészet, mozgásművészet,      

színjátszás) társaihoz viszonyítva kiemelkedő teljesítményt nyújt, 

5. Tehetségét önmaga fejlődése érdekében jól hasznosítja; az osztály, iskolai,  városi, megyei 

esetleg országos rendezvényeken, bemutatókon, előadásokon, pályázatokon rendszeresen 

szerepel, 

6. Fellépésével, munkájával, magatartásával öregbíti az iskola jó hírnevét, 

7. segíti társait, jól együttműködik tanáraival közös produkciók  létrehozásában. 

 

 

Minden évben egy alkalommal adományozható 5 tanulónak + 1 pedagógusnak. 

 

A címre javaslatot tehet:  1. Művészeti tárgyakat tanító tanár  

     2. Osztályfőnök 

     3. Munkaközösség 

     4. Diák önkormányzat 

     5. Igazgatóhelyettesek 

     6. Igazgató 

 

Felterjesztési határidő: évenként május 30. 

   max. 2 fő kaphatja meg 

 

A cím odaítéléséről: 5 fős bizottság dönt. 

 

Tagjai  1. Igazgató 

  2. Igazgató helyettes 

  3. Diákönkormányzatot segítő tanár 

  4. Munkaközösség vezetők 

   

 

A cím átadásának ideje: minden év ballagás. 

 

A cím tartozékai:  Díszes oklevél /1 db/ 

    

   Tárgyjutalom /könyv, sporteszköz/ 
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4. sz. melléklet 

 

 

PONTRENDSZER – SZABÁLYZAT 

 

 

Pontszerzési lehetőségek: 

 

 Versenymozgalmak 

o Magatartás, szorgalom, hiányzás, tisztasági verseny 

1. helyezett 

2. helyezett:  

3. helyezett:  

4. helyezett:   

5. helyezett:   

 

 Szereplések 

o Iskolai rendezvények 

o Iskolán kívüli rendezvény:  

Helyezésekért: országos I. hely:  

     országos II.-III. hely:  

     országos IV.-VIII. hely:  

     megyei I. hely:  

     megyei II.-III. hely:  

 

 Dicséretek – elmarasztalások 

 Igazgatói dicséret:  

 Osztályfőnöki dicséret:  

 Szaktanári dicséret:  

 Fegyelmi tárgyalás:  

 Igazgatói figyelmeztetés 

 Osztályfőnöki figyelmeztetés:  

 Szaktanári figyelmeztetés:  

 

 Rongálásokért 50 – 500 pont levonás jár! 
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5. sz. melléklet 

 

 

Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozások, azok óraszámai. 

 

 

           

Magyar nyelv és irodalom           

Élő idegen nyelv           

Matematika           

Ember és társadalom           

Hon- és népismeret           

Környezetismeret  

Természetismeret 

          

Biológia egészségtan           

Fizika           

Kémia           

Földünk - környezetünk           

Művészetek – Ének           

Művészetek – rajz           

Tánc- és dráma           

Informatika           

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 

          

Testnevelés és sport           

Osztályfőnöki           

Szakmai előkészítés           

Szakmai alapozás           

Összesen:           

 

 

Választható tantárgyak: 

- Élő idegen nyelv 

- Informatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

Kiegészítés. 

 

A TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0369.sz. pályázat támogatásából megvalósuló szakmai 

programok, melyek beépítésre kerülnek a Pedagógiai Programba. 

 

1. Környezeti nevelés. 

1.1. Környezeti nevelés, környezettudatos magatartást szolgáló tevékenységek: 

 Természet közeli sporttábor I. a Petőfi utca 67. sz. telephelyen tanuló diákok részére. 

 Természet közeli sporttábor II. a Petőfi utca 75. sz. telephelyen tanuló diákok részére. 

 

1.2. ÖKO-nap: Látogatás a Tisza-tavi ÖKO-centrumba és egy állattartó tanyára.  

       Részt vevők: Petőfi utca 67. sz. telephelyen tanuló diákok. 

                             Petőfi utca 75. sz. telephelyen tanuló diákok. 

 

2. Tanórán kívüli mozgásos tevékenységek. 

 Úszás szakkör: az értelmileg akadályozott tagozat részére 

       Részt vevők: Petőfi utca 67. sz. telephelyen tanuló értelmileg akadályozott diákok. 

                             Petőfi utca 75. sz. telephelyen tanuló értelmileg akadályozott diákok. 

 

3. Egészségnevelés, egészségtudatos életmód kialakításának támogatása. 

3.1. Egészség-nap I. (Tavaszi ciklus) 

       Részt vevők: Petőfi utca 67. sz. telephelyen tanuló diákok. 

                             Petőfi utca 75. sz. telephelyen tanuló diákok. 

 

3.2. Alkohol és kábítószer fogyasztási problémák, korai intervenciója (drog-prevenciós  program) 

         Megvalósítás 5-8. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére osztálykeretben, 

         osztályonként 6 órában. 

 

3.3.  Egészség-nap II. (Őszi ciklus) 

        Részt vevők: Petőfi utca 67. sz. telephelyen tanuló diákok. 

                              Petőfi utca 75. sz. telephelyen tanuló diákok 

 

4. Komplex közlekedési ismeretek oktatása. 

Elméleti és gyakorlati közlekedési ismeretek, játékos formában történő oktatása (8-8 órában). 

Részt vevők: Petőfi utca 67. sz. telephelyen tanuló diákok. 

                      Petőfi utca 75. sz. telephelyen tanuló diákok. 

  

5. Értékteremtés, hagyományőrzés. 

Ismerd meg élő hagyományainkat és múltbéli történelmünket.  

Hagyományőrző kirándulások:  

5.1. Történelmi hagyományaink: Látogatás az Egri Várban. 

       Részt vevők: Petőfi utca 75. sz. telephelyen tanuló tanulásban akadályozott diákok. 

 

5.2. Élő hagyományaink: Látogatás a Mátrafüredi Palóc Baba Múzeumba, kézműves  foglalkozás. 

Részt vevők: Petőfi utca 67. sz. telephelyen tanuló értelmileg- és tanulásban akadályozott 

diákok. 
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6. Személyiség fejlesztés a művészeti nevelés eszközeivel. 

Művészeti nap keretében megismerkedés a művészet különböző ágaival.  

Ismerkedés a hangszerek világával, zenei koncert a városi Pátzay János tanárainak részvételével. 

Közös zenélés a kortársakkal (ép értelmű zeneiskolás tanulók és intézményünk sérült tanulói). 

 

TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0369.sz. pályázat szakmai elemeinek beépítése a fenntartási 

időszakban. 

 

1. Környezeti nevelés 

 ÖKO-nap az intézmény valamennyi tanulója részére. 

             Megszervezésre kerül minden évben a „Madarak és Fák Napja” alkalmából. 

             Felelős: Munkaközösség vezetők. 

 Megemlékezés a „Víz Világnapjáról”, környezetismeret, illetve természetismeret óra 

keretében. 

Felelős: Szaktárgyat tanító nevelő. 

 

2. Egészségnevelés, egészségtudatos életmód kialakításának támogatása 

 Iskolai egészségnap, az intézmény valamennyi tanulója részére.  

Megszervezésre kerül minden év I. félévében. 

Felelős: Igazgató, munkaközösség vezetők. 

 Alkohol és kábítószer fogyasztási problémák korai intervenciója, (drogprevenciós 

program) beépítése az osztályfőnöki munkatervbe és tanmenetbe 5-8. osztályos tanulásban 

akadályozott tanulók részére. Tanévenként 6 óraszámba. 

 

3. Komplex közlekedési ismeretek 

 A kerékpározás ismereteinek beépítése a testnevelés tanmenetbe. 

 Kerékpártúrák szervezése az osztályfőnök segítségével, beépítés az éves munkatervbe. 

 

4. Értékteremtés, hagyományőrzés 

 A megkezdett zeneterápiás és kézműves foglalkozások folytatása, az engedélyezett 

tantárgyfelosztás függvényében. 

Felelős: Igazgató 

 Zeneterápián résztvevő tanulók más intézmények diákjaival történő közös zenélésének 

megszervezése, beépítése az éves munkatervben. 

Felelős: Igazgató, zeneterápiás foglalkozást tartó nevelők. 

 

5. Tanórán kívüli mozgásos tevékenységek 

 Lehetőség keresése (pályázat, KLIK és egyéb támogatók) az értelmileg akadályozott 

tanulók úszás szakkörének finanszírozásához. Legalább évi két alkalommal vízhez 

szoktató foglalkozás -hidroterápiás foglalkozás- feltételének a megteremtése. 
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6. sz. melléklet 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai Program nem került megbontásra, ezért a 6. sz. 

melléklet tartalmazza a nem formális és informális tanulást. 

Az EFOP-3.3.5-17-2017-00070 számú pályázat szakmai programja 

Jelen pályázat megvalósítási időszaka 2018.06.01-2019.11.01-ig tart, nem jár fenntartási 

kötelezettséggel. 

Az informális és nem formális módszertani képzésen megszerzett ismeretek belső 

tudásmegosztáson való terjesztése, valamint az elsajátított módszertan mindennapi alkalmazása 

természetesen a fenntartási időszakban is kapcsolódási pontot jelent a megvalósult pályázathoz. 

 

NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS 

Bevezető 

Intézményünk 1-7. évfolyamos tanulói 2018 és 2019 júniusában részt vettek az EFOP-3.3.5-17 

kódszámú, „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program 

kísérleti megvalósítása” című projekt keretén belül biztosított tematikus bentlakásos és/vagy 

napközis programokon. 

A tanórán kívüli gyakorlati tapasztalatszerzést lehetővé tevő, innovatív tanulásszervezési 

eljárásokkal és kreatív módszertani eszköztárral megvalósított programok a hagyományos 

tanulástól eltérő módon, de hatékonyan és élvezetes tanulást biztosítva járultak hozzá a tanulói 

ismeretek bővítéséhez, a tanulók komplex, differenciált, egyéni fejlesztéséhez. A kísérleti program 

tapasztalatainak elemzése és az értékelés eredményei meggyőzően igazolták számunkra a nem 

formális és informális tanulás térnyerésének szükségességét. 

 

A nem formális és informális tanulás 

Iskolánkban tudatosan figyelemmel kísérjük a szűkebb és tágabb környezetünk társadalmi, 

gazdasági, technológiai és egyéb változásait, és az egész életen át tartó tanulás, valamint tanulóink 

munkaerő piaci esélyeinek megalapozása érdekében igyekszünk rugalmasan reagálni ezekre a 

változásokra.  

Az élethosszig tartó tanulás elve szerint a formális – az oktatási, képzési intézményekben 

megvalósuló, bizonyítvánnyal, oklevéllel záruló – tanulás mellett napjainkban egyre inkább 

felértékelődik a másik két tanulási forma: 

• a nem formális tanulás, amely szervezett tanulási tevékenység, a formális képzési 

kereteken kívül történik, eredményét nem szükségszerűen ismerik el bizonyítvánnyal; 

• az informális tanulás az az egész életen át tartó tanulási folyamat, amelynek során az 

ember a napi tapasztalatok, élmények összegyűjtésével tesz szert tudásra. 

• A nem formális tanulás 

A nem formális tanulás középpontjában a gyakorlat, a cselekvési tudás elsajátítása áll. Színterei 

lehetnek például: közösségi helyek, kulturális intézmények, könyvtárak, civil, szakmai és 

társadalmi szervezetek vagy a formális oktatás rendszereiben folyó, a tanulás kiegészítésére 

létrehozott intézmények. Megvalósulhat olyan szervezetek vagy szolgáltatások révén is (pl. 

képzőművészeti, zenei kurzusok, sportoktatás, vagy vizsgára felkészítő magánoktatás), amelyeket 

a formális rendszerek kiegészítése céljából hoztak létre. 
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Az olyan nem formális színterek, mint például az állatkertek, tudományos központok, parkok, 

planetáriumok, művészeti galériák vagy múzeumok vonzó, interaktív helyszínei lehetnek a 

tanulásnak. 

 

Az informális tanulás 

 

Az informális tanulás, mint a mindennapi élet természetes velejárója, nem intézményi, szervezeti 

keretekben megvalósuló, s nem feltétlenül tudatos tanulási tevékenység, és lehetséges, hogy mi 

magunk sem ismerjük fel tudásunk és készségeink gyarapodását.  

A családban és kortárscsoportokban, valamint az infokommunikációs eszközök segítségével 

egyéni módon is megvalósuló informális tanulás a tanulóink képességei alakításának és 

személyiségfejlődésüknek (szocializáció) alapvető feltétele, eszköze.  

Az egyre fiatalabb korban kezdődő és rugalmasságot feltételező tanulási forma jellemzője a 

tanulók életkori sajátosságainak, egyéni különbségeinek differenciáltsága, a különböző 

információs források igénybevétele, az élet különböző színterein szerzett tapasztalatok 

felhasználása. Az informális tanulás technikai feltételrendszere az infokommunikációs eszköztár 

bővülésével folyamatosan átalakul. A számítógép, internet segítségével megvalósuló egyéni 

tanulás mellett tanulóink körében is egyre nagyobb szerepet kap a mobil telekommunikációs 

eszközökkel, s a vizualitás új technológiáival történő kognitív megismerés. 

A szabadidőben zajló informális tanulás olyan, szinte kimeríthetetlen lehetőségeket rejtő tanulási 

forma, melyben diákjaink attitűdöket, értékeket, jártasságokat és tudást sajátíthatnak el. 

Az informális tanulás jelentős hozadéka: amellett, hogy rugalmas, kreatív és bármilyen keretben 

megvalósítható, a megélt élmények elősegíthetik, hogy tanulóink érdeklődjenek/ elköteleződjenek 

a tanulás egyéb formái mellett is. Ezáltal kitörési lehetőséget is biztosíthat a hátrányos és 

halmozottan hátrányos tanulók számára, ahol a családban a tanulás nem feltétlenül érték. 

A formális és nem formális tanulást általában informális is kíséri. 

A nem formális keretekre tervezett programok jellemzői 

• A célok és tartalmak összhangban vannak az intézményi (formális) tanulásban alkalmazott 

programmal. 

• Elsődleges célja az adott célcsoport számára egyéni szinten is az igényeknek 

legmegfelelőbb tanulási lehetőség biztosítása a tanórán kívül. 

• A célcsoport azonos: pedagógusok és tanulók. 

• Kapcsolatot teremthetünk a mindennapi élet és a tananyag között, az elvont tudományos 

jelenségek konkréttá, befogadhatóvá tehetők. 

• Tanórai keretekre nem korlátozott, rugalmas, az eltérő tanulói igényekhez igazítható. 

• Módszertana színes, változatos, és előnyben részesítjük a tanulás módszertani fejlesztő 

eszközök alkalmazását. 

• Nincs osztályozás, számonkérés, ugyanakkor az értékelés változatos formáit használjuk. 

Az intézményen kívül megvalósuló nem formális és informális tanulási színterek 

Színterek lehetnek a kulturális, művelődési intézmények, civil szervezetek, művészeti és 

sportegyesületek szervezésében történő oktatások, képzések, tanfolyamok. Szervezhet ilyent pl. 

ifjúsági szervezet, tanoda, teleház, önkéntes szolgálat, kortárscsoportok felnőttek segítségével, stb. 

A tematikus programok helyszíne lehet például nyári (bentlakásos vagy napközis) tábor, múzeum, 

művészeti galéria, könyvtár, látványlaboratórium, tudományos központ, állatkert, botanikus kert, 

vagy a természetes környezet: nemzeti park, tanösvény, erdő, mező, vízpart is. 
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Az adott tanévben megvalósításra kerülő, előre tervezhető programokat intézményünk éves 

munkatervében rögzítjük. Az előre nem tervezhető programokon való részvételre aktuálisan a 

döntésre jogosult vezető – az alább részletezett kritériumoknak való megfelelés és a 

finanszírozhatóság szempontjait figyelembe vevő – jóváhagyását követően kerülhet sor. 

Amennyiben a tanév rendjéről szóló rendelet vagy más jogi szabályozás lehetővé teszi, továbbá 

iskolánk fenntartója egyetért és a szükséges feltételeket biztosítja, a tanítási év lezárását követően 

a tanulók részére a pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat 

szervezhetünk, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola 

igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti. 

 

A nem formális keretekre tervezett programok kritériumai 

A rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő programok megfelelnek az alábbi 

követelményeknek: 

Alapfeltétel, hogy az adott program/tréning/képzés/tanfolyam a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodik, középpontjában a tanulók tudásának, 

készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez 

szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll. A tanulóknak a programokon való részvétele segíti 

az iskolában tanultak rendszerezését, megerősítését, nyomatékosítását.  

A program jellemzője, hogy 

• szervezett, irányított folyamat, melynek pedagógiai célja van, és a tanuló(k) fejlődését 

(készségek és kompetenciák) szolgálja, 

• szervezett formában, keretek között valósul meg, 

• a tanulási cél(ok), tanulási idő vagy tanulási támogatás szempontjából strukturált,  

• az intézményen kívüli szintéren céltudatos, okszerű oktatási-tanulási tevékenység(ek) 

zajlik/zajlanak, 

• a tanuló az általa tapasztalt konkrét helyzetekkel közvetlen kapcsolatba kerül, 

• a tanuló által szándékosan vállalt tevékenység: a tanuló az oktatási-tanulási helyzetben 

szereplő személyekkel interakcióba kerül, aktív, 

• a tanuló motivációja értékeken alapszik, 

• a tanulás értékelése a formatív, fejlesztő értékelésen alapul, melynek lehetőség szerint 

része az ön-, társ- és csoportértékelés, valamint a portfóliós értékelés, 

• elősegíti és erősíti intézményünk partnerközpontú működését, a különböző 

együttműködéseket (pedagógus, tanuló, szülők, ágazaton belüli és/vagy más ágazatok (pl. 

közművelődés) szereplői, civil szektor, egyéb programszolgáltatók). 

A pedagógusokkal/megvalósítókkal szembeni elvárások 

• A nem formális és informális formában megvalósuló programok tervezése és 

megvalósítása során kiemelt feladat a tanulói aktivitás, az élményalapúság és a tanulás közösségi 

élménnyé formálása, mint szempontok figyelembe vétele és érvényre juttatása. 

• Elvárás az intézményen kívüli programok szervezéséhez kapcsolódó, releváns jogszabályi 

előírások ismerete és betartása. 

• A programok megvalósítása – a program jellege és lehetőség szerint – önkéntesek, iskolai 

közösségi szolgálatos tanulók bevonásával történik. 

Fentiek mellett, az EFOP-3.3.5-17 projektben megismert és kipróbált új módszertani fejlesztés 

nevelő-oktató munkánkban való alkalmazása kapcsán, pedagógiai programunk következőkben 

megjelölt fejezeteit kiegészítjük az alábbi tartalommal:  
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1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

 

Alapelvek 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkát alapvetően meghatározza 

• a komplexitás elve: A nevelés-oktatás folyamatában számolunk a biológiai, fiziológiai, 

pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek hatásaival. Az egyes tanulók komplex 

személyiségfejlesztéséhez szükséges célratörő, tervszerű és többoldalú hatások között jelentős 

szerepet tulajdonítunk az intézmény falain belül és azon kívül megvalósuló nem formális és 

informális tanulásnak is. Az iskolai életet egészében kezeljük, azaz nem csak a tanórákra 

koncentrálunk, hanem a nevelés-oktatás fontos részének tekintjük az iskolában a tanórán kívül 

eltöltött időt is. A formális, nem formális és informális tanulási programok egymással 

összehangoltan támogatják a kitűzött célok elérését. 

• az egész életen át tartó tanulás elve: Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges motívumok 

és tanulási képességek, készségek, jártasságok, attitűdök kialakítása alapvető jelentőségűvé válik. 

Az élethosszig tartó tanulás biztosítja azt a képességek további változását hozó önfejlődést, 

amelyet az új technológiák, a munkaerőpiac és a modern társadalom kihívásai igényelnek. Az 

élethosszig tartó tanulás szélesebben is értelmezhető, így az élet minden területére kiterjedő 

formális, nem formális és informális tanulást is magában foglalja. 

• a tapasztalatszerzés elve: Személyiségünk, viselkedésünk a tanulás során szerzett 

tapasztalatok révén fejlődik, változik. A tapasztalatszerzés történhet explicit, instrukciókra épülő 

tanulás, megfigyelés vagy gyakorlati tapasztalás útján. Tanulásfelfogásunk szerint a tanulás a 

tapasztalatszerzést, az életszerű helyzetek sajátélményű megélését feltételezi, ahol az információ 

forrása maga a valóság. Az ilyen helyzeteket a tankönyvekben található leképzett, leegyszerűsített 

tananyag nem képes biztosítani. A régebben elsődlegesnek tartott ismeretekkel szemben 

felértékelődött a kompetencia, az a fajta tudás, amelynek elsajátítása természetes környezetben, 

életszerű tapasztalatok szerzésével történik. Valljuk, hogy a tanuló életet alakító tudást és 

tapasztalatot kell, hogy szerezzen a tanulási folyamat során. Igyekszünk minél több lehetőséget 

teremteni a nevelés-oktatás folyamatában a tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzésére, 

megértésére, általánosítására. Az informális tanulás jegyében arra törekszünk, hogy tanulóink az 

élet különböző színterein szerezzenek tapasztalatokat, az iskola falain kívül is. A külső 

helyszíneken jellemző, gyakorlaton alapuló, tapasztalati és élményalapú oktatás-tanulás, 

hozzájárul a kreativitás, az érzelmi intelligencia fejlődéséhez és a szocializációhoz is.  

• az aktív részvétel elve: A tanulás a tanuló aktív, értelmezést kívánó, értelmezést létrehozó 

tevékenysége. A tanulók passzív befogadására alapozó nevelés-oktatás helyett az aktív tanulási 

helyzetek megteremtése vált szükségessé, amelyekben a tanításról a tanulásra, az 

együttműködésekben történő, élményszerű tapasztalatszerzésre helyeződik át a hangsúly. A tanuló 

aktivitásának jelentős szerepe van a szociális tanulás folyamatában is. 

A megváltozott pedagógus szerepnek megfelelően, tudatában vagyunk annak, hogy az ismeretek 

forrása ma már nem csak az iskola és nem csak a pedagógus, azaz a tanulás már túlmutat a 

formális tanulási kereteken.  

 

A pedagógus a tanulók egyéni tanácsadójává válva, többé-kevésbé a háttérben marad, és 

segítséget nyújt a tudás elsajátításának javításához.  
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Kiemelt fontosságot kap a tanulói autonómia, az önálló cselekvés és az önszabályozás – 

megengedve a hibázást, a tévedést, mint a tanulás természetes velejáróját. Az alapelv 

megvalósítása függ a feldolgozandó tartalomtól, a szervezési formától, a feldolgozás során 

alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint a helyszíntől. 

• az élményalapúság elve: Lehetőség szerint igyekszünk összekötni az élményt a tanulással. 

Az élménypedagógiai szemlélet az iskolában megváltoztatja a pedagógusok és a tanulók 

egymáshoz és a tudáshoz való viszonyát. Ennek érdekében többek közt játékokat, szimulációkat, 

szerepjátékokat, stb. integrálunk a tanulási-tanítási folyamatba. Az iskolán kívüli tanulás során az 

autentikus környezet élmény- és információ gazdag kontextust biztosít a tanuláshoz; a megszokott 

taneszközök helyett különféle munka- és vizsgálati eszközöket kínál; egyszerre több érzékszervre 

is hat. A tanterem által behatárolt térrel és hagyományos elrendezéssel szemben a változatos és 

tágabb tér lehetőséget biztosít a nyílt, tanulói aktivitáson és együttműködésen alapuló pedagógiai 

módszerek alkalmazására. Hisszük, hogy a hosszabb távú, rendszeres iskolán kívüli programok, 

ahol a tanulás autentikus élményekkel és szociális interakcióval gazdagítva zajlik, képesek 

pozitívan befolyásolni a tananyaggal, témával kapcsolatos attitűdöket, meggyőződést és 

viselkedést. 

• a motiváció elve: Felkeltjük tanulóinkban az érdeklődést, a megismerési, felfedezési 

vágyat, hogy örömmel, kedvvel jussanak el az ismeretekig. Pedagógusaink olyan új tanulási 

lehetőségeket ajánlanak, változatos szervezési megoldásokat alkalmaznak, amelyek fokozzák a 

tanulók aktivitását, olyan módszerek birtokában vannak, amelyekkel pozitív attitűdöt alakítanak 

ki, pozitív érzelmeket keltenek bennük. Így kreatív, alkotó tagjaivá válhatnak egy-egy 

közösségnek. 

• a bizalom elve: Bizalom, megértés, tisztelet minden egyes tanuló és szülei személyisége 

iránt, törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. A bizalom alapja a biztonság (különös 

tekintettel az érzelmi biztonságra), a kiszámíthatóság, a hitelesség, a félelem vagy szorongás 

nélküli helyzetmegélés lehetősége. A bizalom záloga a szavahihető, megbízható viselkedés. 

• a differenciálás elve: Törekszünk az egyéni képesség-, fejlettségi szint és a személyiségi 

tulajdonságok eltéréseihez igazodó fejlesztő eljárási módok érvényesítésére a nevelés-oktatás 

folyamatában. Az iskolán belüli és kívüli nem formális és informális tanulási alkalmak szervezése 

a tanulók differenciált tevékenykedtetésére épül, a feladatrendszerek eltérő fejlesztő hatásának 

figyelembe vételével, igazodva az ismeretelsajátítás ütemében a fejleszthetőség és taníthatóság 

egyéni különbségeihez, felhasználva a differenciált munka tanórai és tanórán kívüli szervezeti 

lehetőségeit. A differenciált pedagógiai munkánk célja eljuttatni a tanulókat az egyéni képességek 

szerint elérhető ismeretelsajátítási szintre. A tanulással kapcsolatos egyéni eltérések mellett a 

csoportkülönbségeket is figyelembe vesszük. 

• a személyközpontúság elve: Pedagógusaink személyiségét a másik ember felé empátiával, 

feltételhez nem kötött pozitív odafordulással, hiteles, nyílt kommunikációval és bizalommal 

fordulás jellemzi. Iskolánkban minden egyes tanuló fontos, és minél teljesebb körű 

megismerésben, személyes figyelemben részesül. A pedagógusok tudatosan teremtik meg a 

feltételeket az egyén fejlesztése érdekében a közösségi léthez, az egymás tiszteletén alapuló 

együttműködéshez, a közös gondolkodáshoz és problémamegoldáshoz.  

• a visszajelzés elve: Folyamatosan nyújtunk visszajelzést – mind a tanuló, mind a szülők 

számára – a személyiségfejlődésről, a tanulói teljesítményekről, ezek változásáról, javításuk 

akadályairól.  
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Törekszünk arra, hogy az egyes tanulók különböző személyiségjegyeihez (például kognitív 

fejlettségi szint, siker vagy kudarcorientáció, különböző motivációs állapot, tanulási technika, 

szorgalom, erőfeszítés) igazodó, differenciált, az optimális teljesítményt elősegítő visszajelzést, 

értékelést adjunk. 

 

Értékek 

Mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy iskolánkban a tanulási-tanítási folyamatok a 

fent megfogalmazott alapelvek hátterében meghúzódó értékek alapján szerveződjenek. 

Kiemelten kezelt értékeink: 

• humanizmus, 

• bizalom, 

• biztonság, 

• emberi szabadság, 

• empátia,  

• méltányosság,  

• szolidaritás,  

• kapcsolatorientáltság,  

• folyamatos tanulás,  

• fenntartható fejlődés. 

Az iskolánk működésének filozófiai alapját alkotó, általunk vallott értékeket tudatosan, személyes 

mintákon keresztül közvetítjük tanulóink és családjaik, valamint környezetünk felé. 

 

Célok 

A tanuló egyéni fejlődése, életminőségének javítása, látókörének szélesítése és a közösségben 

való tanulás örömének megtapasztalása pedagógiai-szakmai munkánk elsődleges célja. Az új 

módszertan alkalmazásával 

• erősödik intézményünkben az inkluzív szemlélet, 

• az élményalapú nem formális és informális tanulási folyamatok megjelennek és 

beágyazódnak a formális oktatás rendszerébe, 

• az új módszertan hozzájárul a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos 

fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez,  

• megerősödik a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység 

intézményünkben, 

• a tanórákon kívül az iskolában eltöltött időben megvalósuló, és az intézményen kívüli nem 

formális és informális tanulási formákon alkalmazott új módszertan hozzájárul a tanulói 

ismeretek, kompetenciák elsajátításához, a személyiség kiteljesedéséhez, 

• a nyitott nevelési-tanulási színtereken megvalósuló tematikus foglalkozások keretében 

lehetőség teremtődik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, a heterogén tanulói 

közösségek kialakítását és az osztályközösségek megerősödését, 

• a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási motivációja erősödik, 

• csökkennek a lemorzsolódási mutatók, és ez hosszabb távon hozzájárul a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás csökkenéséhez, 
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• megalapozódnak az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák, 

• erősödnek a célok megvalósításához elengedhetetlen, különböző szintű és típusú 

együttműködések. 

 

Feladatok 

A célok megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek: 

• a tantermen kívüli, élményalapú gyakorlati tapasztalatszerzésen alapuló foglalkozások, 

tematikus nem formális és informális programok számának növelése,  

• belső szakmai műhely kialakítása a feladatra, majd szakmai koncepció kidolgozása az 

intézményünk nevelési-oktatási rendszerébe való integrálásra, figyelembe véve az alábbi 

témamodulok felhasználási lehetőségeit:  

Témamodulok, évfolyamok és tantárgyi illeszkedések 

• a befogadó, esélyteremtő szemléletén alapuló kooperatív pedagógiai kultúra elmélyítése, 

az ezt szolgáló akkreditált pedagógus-továbbképzéseken való részvétel előnyben részesítése, 

• az újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások alkalmazása, 

• a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formák alkalmazása, 

• az esélykülönbségeket mérsékelő, esélyteremtő módszertan alkalmazása, 

• a digitális korszak korszerű tanulási módjainak előtérbe helyezése. 

 

Eszközök 

 

A gyakorlatban olyan nevelő-oktató munkát segítő eszközöket alkalmazunk, amelyek értékeink 

közvetítését segítik, és alapelveinknek megfelelnek. Kiemelt szempont a mobilizálható környezet 

kialakítása és az élménypedagógia szükséges eszközeinek biztosítása. 

 

Eljárások 

 

A projektben megismert és alkalmazott újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató 

tanulásszervezési eljárások jelen vannak pedagógiai munkánkban. Nagy hangsúlyt fektetünk az 

olyan tanulásszervezési módokra, alkalmazott módszerekre és technikákra, amelyek alkalmasak a 

célok megvalósítására. Előtérbe kerül a kulcskompetenciák fejlesztése, az aktív, cselekedtető, 

kooperáción és kölcsönös függéségen alapuló tanulásszervezési eljárások alkalmazása. 

 

2.  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Iskolánk fontos feladata, hogy tanulóinkat felkészítsük az optimális szintű közösségi és önfejlesztő 

aktivitásra, a konstruktív életvezetésre, és mindezek érdekében jelentős szerepet kap 

nevelőmunkánkban az érzelmi intelligencia fejlesztése.  

Személyiségfejlesztő munkánk a tanuló minél sokoldalúbb megismerésén alapul, melyet a 

formális keretekhez viszonyítva hatékonyabban szolgálnak a nem formális és informális tanulási 

formák. 
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A tanulást tágan, széles spektrumban értelmezzük, és nem csak az iskolai, osztálytermi tanulást 

értjük alatta. A gyermek születésétől kezdve folyamatosan tanul.  

Felfogásunk szerint a tanulási folyamatban tapasztalt különbözőségek – úgymint az eltérő tanulási 

stílus és tempó, az eltérő intenzitású érdeklődés, a változó támogatási igény – természetes 

velejárói a tanulási folyamatoknak. A személyre szabott komplex fejlesztés folyamatában nagy 

hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák, ezen belül kiemelten a szociális (személyes és társas) 

kompetenciák fejlesztésére.  

Az esélykülönbségek mérséklése érdekében feladatunk az egyéni, hozott tudásokra, erősségekre 

épülő fejlesztés. 

Az nem formális és informális tanulási alkalmak foglalkozásain számolunk azzal, hogy a tanulók 

különböző szinten állnak a tudásban, mindenkinek más és más az előzetes tudása, mindenkinek 

más lehet a tapasztalata, és másképp érett a tananyag befogadására. 

Az ismeretek közvetítésekor, szövegértés fejlesztésekor, szövegfeldolgozás során prioritásként 

kezeljük az előzetes tudásra épülő ismeretelsajátítást. Az előzetes tudás előhívása különösen 

meghatározó jelentőségű a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók esetében, legfőképpen a 

verbális tanulás során. 

 

3.  A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

Az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztése mellett 

felértékelődik a tanulói közösségépítés szerepe, mivel a tanuló egyéni fejlesztése a tanulói 

közösségek hatásán keresztül is érvényesül. A közösségépítést elősegítő feladataink: 

• heterogén csoportalakítás,  

• kooperáción alapuló tanulásszervezés, 

• a közösségben elfoglalt hely rendezése (státuszkezelés). 

 

Legitimációs záradék 

 

A pedagógiai program kiegészítését a Gyöngyösi Petőfi Sándor  EGYMI, Óvoda, Általános Iskola 

és Készségfejlesztő Iskola nevelőtestülete a 2019. augusztus 28 -án tartott ülésén véleményezte és 

elfogadásra javasolta. 

A pedagógiai program kiegészítését a nevelőtestület a 2019. augusztus 28 -án tartott értekezletén 

elfogadta. 

A kiegészített pedagógiai program 2019. szeptember 1-jétől hatályos. 

A pedagógiai programot a mai napon jóváhagytam. 

 

Kelt: Gyöngyös, 2019. augusztus 28. 

 

 

…………………………. 

Daru Éva Katalin 

intézményvezető 
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„Minden gyermek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni 

személyisége tiszteletben tartását.  

Szüksége van arra, hogy saját ritmusának megfelelően 

éljen és pihenjen. 

Joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes. 

Joga van hibázni. 

Szüksége van a feltalálásra, és az alkotásra. 

Szüksége van az esztétikai érzelmekre. 

Joga van bármilyen tudást megszerezni.” 

 

Celestin Freinet 
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1. Bevezető 

 

Törvényi háttér: 

Óvodai nevelés országos alapprogramja (363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet) 

Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésének irányelve (32/2012.(X.8.) EMMI rendelet 1. számú 

melléklet 

Pedagógiai háttér: 

Jelen program a LÉPÉSRŐL, LÉPÉSRE Óvodai fejlesztő Program, és az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola gyakorló óvodájának ADD A KEZED! című, óvodai 

programjának  a helyi sajátosságokra épített, SOKSZÍNŰ GYERMEKVILÁG elnevezésű óvodai 

programja. 

 

Az óvoda Gyöngyösön a Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Szakiskola keretében működik.  

Cím: 3200 Gyöngyös, Petőfi út 67. 

OM: 038523 

 

Az óvodába a gyermekek, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

javaslata alapján kerülnek.  

 

Nevelő munkánk során, az óvodás életkorú, sajátos nevelési igényű gyerekek (mozgásfogyatékos, 

látássérült, hallássérült, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, autista, a fejlődés egyéb pszichés zavara), integrált fejlesztését, együtt nevelését 

végezzük. 

A gyerekek fejlesztése egész napos óvodai ellátás keretében történik.  

Csoportok száma: 1 

Csoportösszetétel életkor szerint: vegyes 

Beírható csoportlétszám: 10 fő 

Szorgalmi időszak szeptember 1.-től június közepéig tart. 

Az óvodai nevelés a tanév rendje szerint történik.  

 

2. Az óvodai nevelés célja 

 

A gyógypedagógiai óvoda célja olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a 

tünetek változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket, a 

harmonikus személyiségfejlesztést, abból a célból, hogy kialakuljon az elvárható testi, szociális, 

értelmi érettség, megelőzhetőek legyenek a potenciális tanulási zavarok, zavartalan legyen az 

iskolai beilleszkedés.  

Mindezeket az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosítása mentén megvalósítva. 

Programunk a gyermekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthető individumhoz közelít.  

A fejlesztés során előtérbe kerül a sajátos nevelési szükséglet, az egyéni képesség foka, a 

különleges gondozási igény, és az érzelmi biztonság megteremtése. 

Speciális módszerek, differenciált fejlesztés, terápiák alkalmazásával - a gyógypedagógiai 

hagyományok, a korszerű szakirodalom felhasználása mellett -, az eltérő fejlődési ütem 
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figyelembe vételével segíti a gyermeket az egyre pontosabb észlelés, figyelem összpontosítás, 

gondolkodás, emlékezeti tevékenységek, kivitelezésében.  

Támogatja a verbális és nonverbális kommunikáció kialakulását. Tanulási képességeket 

meghatározó struktúrák fejlesztésénél a cselekvésbe ágyazott tapasztalatszerzésre és a mozgásra 

alapoz.  

A különleges gondozási igény sajátos habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú pedagógiai 

eljárások, és szervezeti megoldások alkalmazását teszik szükségessé. 

A gyermekek egyéni különbségeik tolerálásával, és tiszteletben tartásával a fejlesztő nevelés 

hatására alakul akaraterejük, alkalmazkodó képességük, érzelmi életük, megjelenik az önállóságra 

törekvés, az együttműködés.  

A nevelés, oktatás során, a tevékenységek végzésekor érvényesül a fokozatosság.  

Együttműködéssel: A tevékenységben passzív magatartás, de nem ellenszegülő. 

Segítséggel: A tevékenységet a felnőtt aktív közreműködése által, támogatás, segítségadás mellett 

végzi. Részfolyamatokat önállóan is képes végrehajtani.  

Irányítással: A nevelő felügyelete mellett, szóbeli utasításoknak megfelelően cselekedve, 

nonverbális jeleket értelmezve végzi a feladatot.  

Önállóan: A felnőtt jelenlétében, de jelzés, illetve verbális támogatás nélkül dolgozik.  

Programunkban kifejezésre jut a gyermeki szabadság biztosítása, az autonómia, és az ésszerű 

korlátok összehangolása. 

 

3. Az óvodai nevelés feladata 

 

A program feladatának tekinti a személyiség dimenziók harmonikus fejlesztését, a gyermekek 

erősségeinek, és estleges hátrányainak feltárását.  

a. a személyiségértékek, tulajdonságok, képességek közül, az egyoldalú fejlesztés 

elkerülésével, kiemelten alapozza meg:  

 a személyiség autonómiáját, pozitív énképét, önérvényesítő képességét 

 a saját szükségletek kifejezésének képességét 

 a kulturált magatartás szokásait 

 a másság tolerálását 

 a társakkal történő együttműködést 

 az érzelmi gazdagságot 

 az önfejlesztő, önkifejező magatartást 

 a döntés, választás, rugalmas gondolkodás, kreativitás képességét 

 a művészetek, természeti, és társadalmi környezetünk iránti érzékenységüket 

 

 

b. sajátos tevékenységközpont rendszerrel, és a gyermeki szabadság biztosításával támogatja 

a szocializáció szempontjából fontos szokásokat, szabályokat, magatartásmódokat: 

 kontaktus keresést, társas együttlétek formáinak átélését 

 kompromisszumok, konszenzusok tanulását 

 önkontroll kiteljesedését 

 közös tevékenységekben való aktív részvételt 

 frusztrációs tolerancia fejlesztését 

 a gyermeki játék minél szélesebb körű megnyilvánulását 
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c. az értelmi fejlődés terén fontosnak tartja a gyermekek eltérő tapasztalataira, egyéni és 

közösségi élményeire, érdeklődésükre, kíváncsiságukra épített, cselekvésbe ágyazott 

tapasztalatszerzést: 

 az utánzásra, önálló felfedezésre épített próbálgatásokat, élményhelyzetekben történő 

felismeréseket, tanulást 

 a hagyományok ápolását 

 a természet, az élőlények szeretetét 

 a beszéd, és a jelzések - együtt kommunikáció - iránti érdeklődést 

 

d. legfontosabb feladatának tekinti az egészséges testi, és lelki fejlődést, az egészséges 

életmód alapvető szokásainak alakítását, a szükségletek és a mozgásigény kielégítését, az 

egészség óvását, védését, az esetleges hátrányok korrigálását, korrekcióját.  

 

4. Érzelmi nevelés 

Programunkban a mentális támaszadás, az érzelmi biztonság megteremtése, a szocializáció 

elősegítése kiemelt jelentőségű. 

Óvodáskorban a személyek közötti kapcsolatokban, a magatartás megnyilvánulásaiban, 

meghatározó szerepet töltenek be az érzelmek. Átszövik a gyermekek életét, sajátos motivációként 

alakítják viselkedésüket. A magasabb rendű érzelmeket tapasztalati úton élik át, sajátítják el. 

Meghatározó tehát a személyes példaadás, a szülő, és az óvodapedagógus, részéről egyaránt.  

Az érzelmi biztonság viszi előre őket a tanulás folyamatában.  

A pozitív érzelmek fejlesztését elősegítjük: 

 az élethelyzetekben, játékban, tanulási folyamatokban az érzelmeket aktivizáló 

hatásokkal 

 a művészetek eszközeivel (zenei nevelés, anyanyelvi nevelés, mese – vers, vizuális 

nevelés) 

 irányukba ható szeretet teljes elfogadással 

 az érzelmeket kifejező gyermeki megnyilvánulások támogatásával, és szükséges 

kontroll erősítésével 

 esztétikus, inger gazdag, tevékenykedéseket felkínáló élettér kialakításával 

 érzelmeket átélő, empatikus felnőtt magatartásmintával 

 

5. Szocializáció biztosítása 

 

Az óvodai élet a szocializáció eddig ismeretlen területe a közösségbe került kisgyermek számára.  

A családi védettségből kikerülve, kitágul a szocializáció tere, egyre nő a személyiségre hatást 

gyakorlók száma. Az eddig megszokott gyermek – szülő - testvér kapcsolat újabb kapcsolatokkal, 

személyekkel, magatartásformákkal gazdagodik.  

A kortársak, és az óvoda dolgozói jelzéseikkel, értékeléseikkel, alakítják a gyermek önmagáról 

kialakított képét. Megtanulja az együttélés szabályait, mind inkább megismeri önmagát, 

alkalmazza a társas életben elvárt viselkedési módokat. 

A gyermek, és az óvónő között létrejött érzelmi kapcsolat minősége befolyásolja a biztonság- 

érzetet, a szociális érzékenységet, és a közérzetet.  
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Ezek együttesen hatnak, motiválnak pozitív illetve negatív irányban a teljesítményre. A „tanulás” 

akkor hatékony, ha a gyermek érzi a biztonságot, a kiszámíthatóságot, tudja, hogy a környezete 

elfogadja, és megérti őt.  

A jó közérzet nyitottabbá teszi a gyermeket társai és a felnőttek felé, és a szeretett felnőtt 

mintájának követésére ösztönzi. Óvodáskorban a modellválasztás legfőbb indítéka a szeretet, majd 

a kortársak szociális vonzereje késztet a mintakövetésre.  

A szocializáció összetett folyamat, amelyben a gyermekek sokféle tapasztalatot szereznek.  

A gyerekek között jelentős eltérések vannak a szociabilitást, az együttműködés szokásait, az 

alapvető magatartásmódokat tekintve. Ezek a különbségek részben egyéni jellemzők, másrészt 

családi nevelésből fakadnak.  

A szocializáció szempontjából a szabad játék tevékenységnek kiemelt szerepe van.  

Ez a tevékenységközpont rendszer a játéktér, amelyben a feltételeket a gyermek és az óvónő 

együtt alakítják ki. A játék szabadsága, a gyermek kiteljesedése, a közösségi élet szabályai között 

ésszerű korlátokkal valósul meg.  

A közösségi szabályok megalkotásában, és közvetítésében indirekt módon vezérlő szerepet tölt be 

a pedagógus, biztosítva a folyamatban a gyermek aktív közreműködését.  

Az óvodapedagógus feladata a szocializáció támogatásában: 

 a gyermek beilleszkedésének mind inkább zökkenő mentessé tétele 

 társas kapcsolatainak megfigyelése, alakítása /magányos gyermek bevonása az 

együttes tevékenységekbe / 

 közös élmények forrásainak keresése, séták, kirándulások, rendezvények 

 csoportélet hagyományainak alakítása, ünnepek, születésnapok megünneplése, stb.  

 viselkedés kultúra megalapozása 

 a közösségi élet szokásainak, és az együttműködés szabályainak alakításában a 

gyerekek aktivizálása, egyezkedés, kompromisszum 

 közösen alkotott szabályok életben tartása 

 jeles napok, nemzeti ünnepek, hagyományok teremtése 

 erkölcsi tulajdonságok - mint együttérzés, önzetlenség, tolerancia, mások érdekeinek 

figyelembe vétele -, fejlesztése 

 konfliktusok megbeszélése, lerendezése 

 megkezdett tevékenység befejezésére ösztönzés, sikerélményhez juttatás 

 motivált feladatvégzés támogatása 

 pozitív értékelés, egyéni igényekhez, szükségletekhez és fejlettséghez igazodva 

 

 

Közösségi élet 

Az óvodai csoport az iskolai élet szerves részét képezi. 

A hagyományok minden közösség életében meghatározóak. Azok megismertetése és ápolása 

fontos feladatunk. Törekszünk arra, hogy követésük, és megtartásuk az évek során ciklikus legyen, 

hiszen ezzel is fokozzuk a biztonságérzetet, kiszámíthatóvá tesszük gyermekeink számára a 

közösségben eltöltött időt.  

Biztosítja számukra az összetartozás, egymásra figyelés, egymás mind jobb megismerésének 

lehetőségét. Kitekinthetnek szűkebb környezetükből, tapasztalatokat szerezhetnek megváltozott 

körülmények közt felnőttekről, idősebb társakról, helyszínekről.  
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A nagyobb közösségben eltöltött tevékenységek során fejlődnek az együttélés erkölcsi normái, 

mely által segítjük a viszonyulást a közösség tagjaihoz.  

Vannak csoport szinten ismétlődő, munkaközösségben tartott rendezvények, és az iskola életében 

egységesen minden gyermeket érintő események, programok.  

Részvételünk, és annak időtartama függ, gyerekeink aktuális állapotától, terhelhetőségétől, 

mindezek mellett figyelembe kell venni a fontosságot, fokozatosságot is.  

Szervezetileg, az értelmileg akadályozott gyerekekkel foglalkozó munkaközösséghez tartozunk. 

Az aktuális tanév elején összeállított éves program szerint veszünk részt a közösségi életben. 

  

6. Nyitott óvoda 

 

Óvodánk a szűkebb környezet igényeihez igazodva, s azok által befolyásolva, szakmailag önálló 

intézményként elsősorban a gyermekek oktatását, nevelését, mint a családi nevelés kiegészítését 

vállalja fel. A családok állapota, működése, funkciózavara sokféle lehet. Hangsúlyossá válhat az 

óvó, védő, ellátó, gondozó funkció, és előtérbe kerülhet az egészség megőrzése érdekében a 

prevenció.  

Az óvoda elsősorban a családok felé nyitott. A gyermekek személyiségfejlődése szempontjából 

meghatározó jelentőségű a család. Az óvodapedagógus feltételezi, hogy minden család közvetít 

valamilyen értéket a gyermek felé, még akkor is, ha nem minden funkcióját látja el 

maradéktalanul.  

A társadalmi folyamatok negatív hatásait sok család nem tudja kivédeni, gyakran a problémák 

megoldása meghaladja a családok, szülők erejét. Ezért szükséges megértéssel közelíteni feléjük. 

Az óvodapedagógus toleráns a szülők felé, próbálja átérezni helyzetüket, és keresi a kapcsolatot a 

gyermek érdekében.  

A nyitott óvoda jellemzői: 

 tájékozódik a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos igényeiről 

 igyekszik megismerni a családok értékrendjét, a szülők elvárásait 

 a szülő kérésére szakmai tanácsokat ad 

 bevonja a szülőket az aktuálisan szervezett programokba, rendezvényekbe 

 a családokkal közösen gazdagítja a gyermekek tapasztalatait, élményeit, az óvoda 

feltételrendszerét 

 nyitott a szülők gyermekeket érintő problémáinak megoldására 

 lehetőséget biztosít az eset megbeszélésekre 
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7. Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyerekek sérülés specifikus 

fejlesztésének céljai, feladatai 

 

7.1 Mozgásszervi fogyatékos gyermek 

A gyermeknél 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 és károsodás miatt a mozgáskorlátozottság egyénileg is sok eltérést 

mutat.  

Óvodai életben kiemelt feladat:  

 a mozgásos akadályozottságból eredő hátrányok csökkentése, megszüntetése,  

 speciális, egyénre szabott eszközök kipróbálása, használatuk tanítása 

 megtanult mozgás alkalmazására nevelés 

A gyermek óvodai csoportjában biztosítani kell a megfelelő mozgás, és életteret.  

A mozgásnevelést az óvodai foglalkozások körébe kell beépíteni, rögzítésük a napirend egészét, 

átható feladat.  

Mozgásfejlesztés feladata:  

 tartási és mozgásfunkciók segítése 

 hely és helyzetváltoztatás 

 manipuláció fejlesztése 

 nagy és finommozgások célirányos javítása 

 az írást megalapozó egyéb fejlesztések 

 önellátás, önkiszolgálás fejlesztése 

 segítő, támogató eszközök szükség szerinti használatának kialakítása 

Önellátás, önkiszolgálás feladata:  

 önellátási funkciók fejlesztése 

 mindennapos tevékenykedtetés 

Játéktevékenység feladata: 

 biztos hely és helyzetváltoztatás elősegítése 

 eszközhasználat pontosítása 

 téri tájékozódás fejlesztése 

 a játékhoz használt tér átalakítása 

Nyelvi fejlesztés feladata:  

 beszédzavarok, kommunikáció problémájának kezelése 

 nonverbális kommunikáció segítése 

 beszédlégzés javítása 

 logopédiai segítség  

Zenei nevelés feladata: 

 artikulációs, légzésproblémák, vitálkapacitás javítása 

 ritmus, tempó érzékeltetése változatos módon, és eszközzel 

 ellazulás átélésének megtapasztaltatása 

 hangszerhasználat elősegítése 

Vizuális tevékenységek feladata:  
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 megfelelő testhelyzet megtalálása 

 kóros izomfokozódások, együttmozgások leépítése 

 finommotorika, grafomotoros képességek célirányos fejlesztése 

 kognitív funkciók, mozgásos tapasztalatszerzés elősegítése 

 észlelési területek stimulálása 

 

7.2 Látássérült gyermek 

Látássérült gyermek a nevelés-oktatás szempontjából lehet vak, alig látó, és gyengén látó. 

Mindvégig tekintettel kell lenni a gyermek fizikai terhelhetőségére, az adott szembetegségére. 

Az óvodai nevelés kiemelt feladata: 

 a gyermeknek segíteni kell a közös játékban való részvételét   

 a közösséghez való alkalmazkodását  

 viselkedési formák tanulását, gyakorlását 

 önkiszolgálás megtanítása 

 rendszeretet, higiéné, különös tekintettel a szem, és a kéz tisztaságára 

 

Vak gyermek esetében: 

 ép érzékszervek aktivizálása / hallás, tapintás, szaglás, íz érzékelés, mozgás-ritmus, 

tájékozódási képesség intenzív fejlesztése/ 

 hangsúlyos a zenei nevelés, hallás és mozgás összekapcsolása 

Alig látó gyermek:  

 tapintó-halló, vagy látó-halló életmódra való felkészítése 

 látás teljesítmény megőrzése, intenzív fejlesztése 

 

 

Gyengén látó gyermek:  

 speciális optikai eszközök használatának megtanítása 

 testtartási hibák kiküszöbölése, helyes testtartás elérése, pl.: dönthető asztallap, 

fényviszonyok optimalizálása 

 

A gondolkodást és a beszédfejlődést jelentősen befolyásolja a látásos élmények hiányossága, ezért 

különösen fontos a környezet vizuális megismertetése.  

Területei:  

 látásnevelés, szűkebb, tágabb környezetben 

 nagymozgás fejlesztése, mozgásbiztonság, mozgáskoordináció 

 finommozgás, kézügyesség fejlesztése, figyelemmel az írás előkészítésre 

 hallási figyelem, diszkrimináció fejlesztése 

 tárgyak tulajdonságairól szerzett taktilis ismeretek nyújtása 

 

7.3 Hallássérült gyermek 

A súlyos fokban hallássérült - siket – és a kevésbé súlyosan, vagy közepes fokban hallássérült - 

nagyothalló gyerekek hallásvesztesége olyan fokú, hogy a beszédnek hallás útján történő 

megértésére nem, vagy csak korlátozott mértékben képesek.  

Ezen állapot fennállása esetén teljesen elmarad, vagy erősen sérül a beszéd, és a nyelvi 

kompetencia. Módosul a gyermek megismerő tevékenysége, egész személyisége változik.  
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Megfelelő egészségügyi gondozás mellett / hallókészülék, cochlea implantátum/, speciális 

pedagógiai segítség nyomán, még a súlyos fokban hallássérült gyermek is érzékelheti a hangot. 

Képes lesz felismerni az emberi hang kommunikációs funkcióját.  

Tudatos hangadásra is képessé válhatnak, megindul a passzív és aktív szókincs fejlődése, 

elhangzanak az első szavak.  

Képessé válhatnak a hallásra épített kommunikációra.  

Az óvodai nevelés feladata: 

 nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása, fejlesztése 

 anyanyelvi, kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében 

 kognitív funkciók, érzelmi élet fejlesztése 

 önkiszolgálási teendők előtérbe helyezése 

 beszédértés, szókincs, szájról olvasási készség fejlesztése 

 beszédérthetőség alakítása, különös tekintettel a magánhangzókra 

 

Siket gyermek: 

 hallás és beszédértés fejlesztése 

 hangos beszéd aktív használatának segítése 

 grafomotoros készségfejlesztés 

 diszfázia prevenció 

 a gyermek hangmegnyilvánulásokkal, majd beszéddel hívja fel a figyelmet önmagára 

 

Nagyothalló gyermek: 

 nyelvi kommunikáció indítása 

 környezeti hangok differenciáló képességének fejlesztése 

 szókincs fejlesztés 

 szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése 

 beszédérthetőség folyamatos javítása 

A műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült gyerekeknél fizikai értelemben közel ép hallás 

mérhető. 

Fejlesztésük beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazásával történik.  

Beszédértésük, hangzó beszéd produkciójuk fejlődése hasonlóságot mutat a hallók 

beszédfejlődésével.    

 

7.4 Enyhén értelmi fogyatékos gyermek 

Spontán tanulásukat, a társakkal történő együttműködést, a kommunikáció fejlődését, segítik azok 

a tapasztalatok, élmények, amelyeket kortársaik között szereznek. Fejlesztésükben meghatározó, 

és kívánatos a nem fogyatékos gyerekekkel történő együttnevelés.  

5. életévét betöltött, komplex – gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi – vizsgálat diagnózisa 

alapján egyértelműen az enyhén értelmi fogyatékos övezetbe sorolt gyermekek számára abban az 

esetben lehet szakmailag indokolt a külön óvodai csoportba járás, ha az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget a gyermek vélhetően csak speciális nevelés keretében biztosított, intenzív 

gyógypedagógiai fejlesztés mellett éri el.  

 

 

 



 

89 

 

7.5 Középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek 

A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek esetében, amikor a sérülés már a születést követően, 

illetve kora gyermekkorban felismerhető, szükséges a korai fejlesztés, majd az óvodai nevelés.  

Óvodába kerüléskor megfigyelhető: 

 bizonytalan nagymozgás 

 ügyetlen manipuláció 

 alkalmanként sztereotip mozgások figyelhetőek meg 

 gyenge beszédértés, és kifejezés, kommunikációs hátrányok 

 kialakulatlan szobatisztaság 

 a figyelem, a motiváció, az emlékezet sérülése 

 

A gyermekek fejlesztése során a kis lépések elvét alkalmazva, cselekvésbe ágyazott 

tapasztalatszerzésre építve kezdődik a fejlesztő munka.  

 alapmozgások, manipuláció fejlesztése 

 szocializáció, kontaktuskészség, kooperáció fejlesztése 

 verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése,  

 beszédindítás, beszédértés, aktív szókincs bővítés 

 adekvát játékhasználat megtanítása 

 alapvető önkiszolgálási teendők megtanítása, szobatisztaságra tanítás 

 

Fejlesztésük során kiemelt fontossággal bír az utánzás, rendszeresség, egyszerű, egyértelmű 

gesztusokkal kísért verbális utasítások, a zene, a ritmus. Mindezeket a folyamatos gyakorlás, 

ismétlés jellemzi. 

Csoportos foglalkozások alkalmával törekedni kell a megfelelő motivációra, annak fenntartására, 

az egymáshoz való közeledésre, és az egymás melletti tevékenykedtetés elérésére. 

 

7.6 Beszédfogyatékos gyermek 

 

Beszédfogyatékos gyermek esetében a receptív, vagy az expresszív beszéd/nyelvi 

képességrendszer szerveződésének fejlődési eredetű, vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv 

elsajátításának akadályozottsága áll fenn.  

A gyermek a szenzoros, motoros, vagy szenzomotoros probléma, illetve az ezekből fakadó 

megismerési nehézségek, és viselkedészavarok miatt eltérően fejlődik.  

Az óvodai nevelés feladatai: 

 aktív nyelvhasználat, kommunikáció kialakítása 

 értelmi fejlesztés 

 mozgás és észlelési funkciók fejlesztése 

 vizuomotoros koordináció fejlesztése 

 érzelmi élet fejlesztése 

 

7.7 Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 

 

Az autizmust meghatározó jellegzetesség, a társas viselkedés, a kölcsönös kommunikáció, és a 

rugalmas viselkedés szervezésének zavara. Az autizmus jellegzetes viselkedési tünetekben 

nyilvánul meg. Az állapot hátterében az idegrendszer fejlődési zavara áll. 
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Az autizmus minden értelmi szinten előfordul, mely jelentősen befolyásolja a személyiség 

fejlődését, megváltoztatja a megismerő funkciók folyamatát, a társas viselkedés fejlődését.  

Autista gyerekeknél a beszédfejlődés gyakorta megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki. 

A központi probléma nem a megkésett fejlődés, vagy a beszélt nyelv hiány, hanem a funkcionális, 

kölcsönös kommunikáció sérülése. 

Esetükben hiányzik a kommunikáció, és a beszéd hasznának, hatalmának megértése, vagyis annak 

értelmezése, hogy a mások érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet.  

Az óvodai nevelés feladatai: 

 egyénre komponált, vizuálisan segített kommunikáció 

 viselkedés szervezés tanítása,  

 viselkedés minták megismertetése, gyakorlása 

 társas kapcsolatok kialakulásának elősegítése 

 kognitív funkciók (gondolkodás, figyelem, emlékezet, képzelet) fejlesztése 

 természetes élethelyzetekben történő eligazodás segítése 

 igény szerinti, megfelelően szeparált környezet kialakítása 

 elemi készségek, mint szobatisztaság, önkiszolgálási teendők kivitelezésének 

elősegítése 

 

7.8 A fejlődés egyéb pszichés zavara 

 

A súlyos figyelem,- vagy magatartásszabályozás zavarával küzdő gyermek az ismeret elsajátítás, a 

tanulás, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő különböző súlyosságú, és komplexitású 

akadályozottsággal küzd. mindezekhez részképesség zavarok társulhatnak.  

Az átlagnál nehezebben viselik a várakozást, a kivárás okozta feszültséget, a váratlan zajokat. 

Aktivizációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak. Nehezen tűrik a tevékenységeket 

szabályozó korlátokat, szabályokat, Állandó visszacsatolásra van szükségük a keretekről, sikeres 

teljesítményeikről.  

Az óvodai nevelés feladata:  

 szocializáció fejlesztése 

 megelőzni a teljesítmény kudarcokat 

 az inadaptív viselkedés, mint másodlagos helyzet kialakulásának elkerülése 

 részképessé zavarok fennállása esetén azok korrekciója 
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8. A program koncepciói 

 

1. Individualizálva szocializál, vagyis maximálisan figyelembe veszi az egyéni 

sajátosságokat. 

2. Sajátos tevékenységközpont-rendszerben biztosítja a feltételrendszert, a tevékenységi 

formák színtereit, a szabad játékot és az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek 

választási lehetőségeit. 

3. Az óvoda és család együttműködése. A pedagógus személyisége, mint minta a nevelésben. 

Az óvodapedagógus a rendszerben mintát ad a közös játékra, a gyermekekkel való 

törődésre, a nevelésre. Aktivizálja a szülőket az együttműködésbe. Erősíti a szülők 

felelősségét, támogatja a családi nevelés problémáinak megoldását. 

 

8 .1. Individualizálva szocializál 

Az individualizáló nevelés, fejlesztés olyan pedagógiai megközelítés, amely figyelembe veszi 

mindazt, amit a gyermekek egyéni különbségként hoznak magukkal. 

 a gyermekek személyiségének megismerése az óvodába lépéstől kezdve 

 az erősségek és az esetleges hátrányok számbavétele alapján az egyéni fejlesztés 

elvének érvényesítése (képességek, részképességek elemzés) 

 a személyes kontaktus biztosítása a tevékenységekben (óvodapedagógus-gyermek 

között) 

 a gyermekek eltérő egyéni testi-lelki szükségleteinek figyelembevétele 

 az igény szerinti szeparáció lehetőségeinek biztosítása (a terem berendezésével) 

 az eltérő időpontban jelentkező mozgásigény folyamatos kielégítése (állandó 

mozgástérrel) 

 a személyesség biztosítása a gyermekek munkáinak, személyes tárgyainak tárolásában 

 a gyermekre vonatkozó információk bizalmas kezelés 

 

Az óvodai élet kezdő szakaszában a gyermek valódi játszótársa gyakran a felnőtt, az 

óvodapedagógus, vagy a beszoktatásban közreműködő szülő. A bevonható társként jelenlévő 

óvodapedagógus a gyermek egyéni igényei szerint segítheti az elakadó játékot. Fontos a felnőtt és 

a gyermekek közötti személyes kontaktus, amely megnyilvánulhat a kommunikációban, 

jelzésekben, tevékenységekben. Ez a kapcsolat serkenti a gyermeket a felnőtt utánzására, a minta 

követésére a társakkal való együttműködésre. A szabad játék fejlesztő hatását tekintve és 

időtartamban is a legfontosabb, domináns tevékenység. Ezért ebben a tevékenységben adják a 

gyermekek a legtöbb jelzést a személyiségükről. Ugyanakkor a család után ez a tevékenység az a 

szocializáló tér, amelyben a kortárskapcsolatok alakulnak. 

a.  Az óvodapedagógus feladatai az egyéni eltérések tolerálása érdekében a játékban: 

 a gyermekek jelzéseinek, viselkedésének megfigyelése, az információk értékelése 

 az egyéni érdeklődésnek megfelelő játékfeltételek megteremtése 

 az egyéni szándékok, elképzelések támogatása 

 konfliktushelyzetekben az egyén bevonása a megoldásban, a szabályalkotásba 

 az egyének eltérő szociális szükségleteinek kielégítése 

 egyénekre irányuló kommunikáció 

 a gyermekek érzelmi kötődéseinek erősítése, formálása 

 közvetlen segítségadás a társtalan, nehezen beilleszkedő gyermekek esetében 
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Az óvodai élet megszervezésében is tekintettel kell lenni az eltérő szükségletekre. Ez vonatkozik 

az életkori eltérésekre, a fogyatékosság típusága. A napirend helyes életritmust biztosító stabil 

pontjain túl, a rugalmasság és a folyamatosság, az egyéni igényekhez való alkalmazkodást 

szolgálja. Ez a megkötés a gyermekek egészségének védelmében fontos. 

b. Hogyan érvényesíti az óvodapedagógus a személyiségközpontú szemléletet a 

csoportszobai feltételek megteremtésében? 

Az óvodáskorú gyermekek társas kapcsolatainak alakulásához, az érzelmi kötődésekhez időre van 

szükség. Ezért az óvodai élet kezdetén fontosak azok a tárgyak, amelyek a gyermeket az 

otthonához kötik, emlékeztetik.  

A továbbiakban is meg kell őrizniük szuverenitásukat, bár képesek lesznek az alkalmazkodásra. 

Az egyén, egyediség, személyiség tiszteletének jelei a következők: 

 az egyéni érdeklődés megjelenítése a tevékenységközpontokban 

 a gyermekek jelei mellett a nevük kiírása (nyomtatott nagybetűvel) 

 a gyermekek egy fotón 

 szülőket, a családokat bemutató fotók 

 a hétvégi családi élmények megbeszélése 

 a tér rendezése a tevékenységközpontokra, 2-3 gyermek elmélyült együttes 

tevékenységeihez. 

c. A személyiségközpontú szemlélet érvényesülése az óvodapedagógus 

tevékenységeiben. 

Az óvodapedagógus személyisége és minden megnyilvánulása érzelmi biztonságot, szeretetet, 

megértés és védelmet sugároz a gyermekek felé. Az elfogadás nem zárja ki a tudatos fejlesztést, a 

gyermeki személyiség formálásának szándékát. Az eltérések tolerálásában mintát adó 

óvodapedagógus könnyen el tudja fogadtatni társaival a nehezebben beilleszkedő, szocializálódó, 

vagy nagyobb hátrányokat hordozó gyermekeket. 

Az óvodapedagógus-gyermekkapcsolat fontosabb elvei: 

 személyre szóló pedagógiai hatások 

 szeretetteljes elfogadás 

 pedagógiai optimizmus a kommunikációban és ezt kifejező metakommunikáció 

 segítségadás a gyermekek egyéni problémáinak megoldásában 

 a személyiség értékeinek hangsúlyozása és elfogadtatása a kortársakkal 

 személyes élményeket, érzéseket, gondolatokat feltáró beszélgetés (alkalmanként, 

egyénenként) 

 a gyermekek kommunikációjának megértése, megfejtése 

 a szülők bevonása a gyermekeket érintő nevelési kérdésekbe 

 a tevékenységek feltételeinek és a kezdeményezett szabályjátékoknak az egyénekre 

szabott befolyásolása 

 a gyermekek változó testi, lelki szükségleteinek megfelelő törődés. 

A család alapozza meg az óvodásgyermek „énkép” alakulását, és indítja el, a szocializáció útján. 

Ezt a folyamatot tovább gazdagítják azok az emberi kapcsolatok, amelyek a gyermekeket az 

óvodában körülveszik. 

Az óvodapedagógus személyisége, jelzései hatásai, mintája az erős érzelmi kötődés alapján, 

jelentős szerepet tölt be az énkép formálásában. 
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Az énképet befolyásolják a társak is megnyilvánulásaikkal, jelzéseikkel. Az egyént körbefonó 

szeretetteljes légkör erősíti a gyermekben a pozitív képet, nyitottabb lesz társai felé és könnyebben 

beilleszkedik. 

A szocializációt segíti az egyén erősségeire építő individualizáló nevelés. A személyiség megőrzi 

egyediségét, egyéniségét és ugyanakkor megtanulja az együttműködést az alkalmazkodást, az 

egyezkedést és a társadalmi lét szabályait. 

A gyermekek pozitív önértékelésének támogatásával az aktív személyiség önfejlesztő erőit 

alapozza meg. 

 

8.2  A tevékenységközpontok rendszere, a szabad játék és a felajánlott tevékenységek kerete 

Az általunk összeállított óvodai program tevékenységközpontú szemléletének legfőbb 

megnyilvánulása az a rendszer, amely egységbe foglalja, integrálja a személyiség fejlődésében 

meghatározó tevékenységformákat, a játékot, a tanulást és a munkajellegű tevékenységeket. 

Az önkifejezés, a kontaktusteremtés, kapcsolattartás fontos eszközei a tevékenységek, amelyek az 

óvodáskorban a cselekvésre, manipulációra, a közvetlen szenzomotoros tapasztalásra épülő 

értelmi aktivitást is magukba foglalják. 

A tevékenységközpontok állandó lehetőséget adnak a sokszínű tevékenységekre, a gyermekek 

szükségleteinek megfelelően. 

Szempontok a tevékenységközpontok kialakításához: 

a.  megfelelő hely biztosítása: 

 a szabad játékhoz 

 a játékfajtákhoz 

 az egyéb tevékenységekhez 

 a spontán, szabad mozgáshoz 

 az étkezéshez 

 a mozgásos szabályjátékokhoz, énekes játékokhoz 

 az elkülönülésekhez, a személyes tárgyak tárolásához 

 

b. a gyermekek önállóságának és kreativitásának kibontakozása érdekében: 

 a berendezés mobilitása, a terem igények szerinti alakíthatósága 

 

c. a gyermekcsoportban a változó szükségletek kielégítése függ: 

 a csoport életkori összetételétől, a gyermekek egyéni szükségleteitől, érdeklődésétől, 

fejlettségétől, az aktuális élményektől 

 a lányok és a fiúk arányától 

 

d. a csoportszoba berendezésének és felszerelésének alakítása: 

 az évszak, az időjárás, a témakörök figyelembevételével 

A tevékenységközpontok helye viszonylag állandó. Számuk, a körülhatárolt terek nagysága, 

felszerelése, berendezése változik. A gyermekek a játékban a felnőtt segítségével átrendezhetik 

a tereket. 
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8.3 A család és óvoda kapcsolata 

 

A család mással nem pótolható, elsődleges szocializálós szerepét a legtöbb esetben igyekszik 

betölteni. 

 Az óvodai nevelés elsősorban a családi nevelés kiegészítésére vállalkozik. a társadalmi 

folyamatok nem kívánatos hatására és egyéb okok miatt a család funkciói sérülhetnek. Előfordul, 

hogy az óvodának át kell vállalnia a család által meg nem oldott feladatokat is, a gyermekek 

érdekében. Ilyen esetben az óvoda jelenti a gyermek számára a biztonságot, a családi fészek 

melegét. Ezekben a családokban is keresni kell az együttműködés nagyon vékony, de reményeket 

keltő szálát, a gyermekszeretetet.  

Lényeges a családokhoz közeledés szemlélete. Az óvodapedagógus képes elsősorban arra, hogy a 

család és az óvoda közötti hidat kiépítse. Az óvodapedagógus vállalja fel a kapcsolatkeresésben a 

kezdeményező szerepet.  

A jól működő családok szokásainak, értékrendjének megismerése ugyanolyan fontos, mint a 

krízishelyzetben lévő családoké.  

Az óvodapedagógus kellő tapintattal és körültekintéssel segítheti, hogy a családokban a szülők 

feladataikat minél eredményesebben teljesíthessék. Ezt kívánja meg a gyermekek érdeke, a 

nevelőmunka sikeressége. 

A szülők óvodai életbe való bevonásának pedagógiai hatásai: 

A szülők felelősségérzete megnő azáltal, hogy közvetlenül is megélik az óvodai életben az 

óvodapedagógusok felkészültségét és a gyermekük fejlesztésére tett erőfeszítéseit. 

 Bővül pedagógiai, pszichológiai tájékozottságuk. Mintát láthatnak a nevelési helyzetek 

megoldására, elsajátíthatják az óvodapedagógusok attitűdjeit.  

Az óvodában gyermekével együttjátszó szülő megtanulhatja, hogyan lehet otthon is érdekes 

tevékenységeket szervezni. A szülő alkalmanként besegíthet a szervezési és gondozási 

feladatokba. Az együttműködés, együttes tevékenység során a szülők sok információt szereznek 

gyerekükről. A szülők érdekes gyűjteményeikkel gazdagíthatják a csoport tapasztalatait. 

A problémáikkal magukra maradó szülők társakra találhatnak, bátorítást és segítséget kaphatnak 

az óvodai ismeretségek kapcsán, a hasonló sorsúaktól.  

Az óvoda feltételrendszerének javításában aktívabban részt vállalnak azok a családok, amelyek 

jobban kötődnek az intézményhez. 

 

A családokhoz közeledés jellemzői: 

Az óvodapedagógus erősíti a szülő kötelességérzetét azzal, hogy hangsúlyozza a család 

pótolhatatlanságát. Feltételezi, hogy minden család közvetít értékeket valamilyen mértékben. 

A szülő partner a nevelésben, akinek igényei és szükségletei vannak. A szülővel szemben 

nincsenek előítéletek. A gyermekek fejlődéséről az óvoda rendszeres információkat ad a 

személyes beszélgetésekben.  

A szülőknek jogaik vannak, s azokat gyermekek érdekében érvényesíthetik. 

 

A családok bevonásának formái: 

-  A szülő a csoportban elsősorban a saját gyermekének megfigyelését végzi. A gyermek óvodai 

magatartásának a pedagógussal való elemzése különösen fontos nagyobb lemaradások, vagy 

problémák esetében, a fejlődés pozitív elősegítése céljából.  
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-  A szülő közreműködik a gyermek beszoktatásában, elsősorban a benntartózkodásra vállalkozik, 

és esetenként részt vesz a saját gyermeke gondozásában. Jelentős segítőtársa a pedagógusnak a 

gyermek jobb megismerése céljából. 

-  Alkalmanként, vagy előre tervezve közreműködik a gondozásban, a közös élmények 

biztosításában, egyes tevékenységekben (kézimunka, kézművesség, hagyományápolás, sütés, 

főzés, stb.). A feladatok felkínálásával a pedagógus segíti a szülők döntését. 

Az óvodai életbe bevont szülővel nem lehet az óvoda törvényben biztosított személyi feltételeinek 

hiányát pótolni. 

Formális és informális lehetőségek az együttműködésben: 

Az érkezést követő információcserére akkor van lehetőség, ha a szülő időt szán arra, hogy együtt 

játsszon a gyermekével egy kis ideig. 

A délutáni beszélgetések alkalmasak arra, hogy a napközben történt pozitív és negatív 

eseményeket röviden, az érdeklődő szülő tudtára adják. 

A szülői-pedagógusi beszélgetések alkalmat adnak a gyermekek kórtörténetének, a családok 

életmódjának és a szülők óvodával kapcsolatos elvárásainak megismerésére. 

A szülői értekezletek tájékoztatást adnak a családoknak az adott időpontra tervezett feladatokról, 

az egyes nevelési területek követelményeiről. Lehetőség van a közös problémák megbeszélésére. 

A közös programok, kirándulások, események, ünnepek érzelmileg közelebb hozzák egymáshoz a 

családokat és az óvoda dolgozóit. 

 

9. Tevékenységközpontok rendszere 

 

A családi és egyéb szerepjáték központja, valamint a gyermekek saját szükségleteire szervezett 

munkajellegű tevékenységek színtere (sütés, salátakészítés). 

 Irodalmi, ének-zenei tevékenységek, mikro csoportos mozgásfejlesztő játékok 

kezdeményezésének központja. 

 

 Építőjátékok központja (mozgásfejlesztő játékok kezdeményezésére is alkalmas). 

 

 

 Művészeti tevékenységek központja (ábrázoló, kézi munka, kézműves, konstruáló 

tevékenységek). 

 

 Manipulációs, asztali, társas, szabályjátékok központja. 

 

 

 Természetismereti központ – az udvar, a külső környezet. 

 

A tevékenységközpontok választásokra, elmélyült tevékenységekre ingerlő környezetet 

jelentenek. A gyermekek szabadon rendelkeznek az esz6közökkel és a nyersanyagok 

felhasználásával. A gyermekek öntevékenyen rakják el az eszközöket, ha már nem használják. 

A csoportszobában több napon át folytatódó játékban megőrzik a kialakított tereket, építményeket. 

Az eszközök elrakása elsősorban a művészeti tevékenységeknél szükséges (festékek, stb.). 

Ez a rendszer a szabad játék és az óvodapedagógus által felajánlott, választható tevékenységek 

színtere, a gyermekek természetes élettere. 
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Fejlesztési célok 

A sajátos nevelési igényű: SNI óvodáskorú gyermekek az óvodába lépéskor igen heterogén képet 

mutatnak. Az eltérések az életkorban, fejlettségi szintben, a fogyatékosság súlyosságában, 

típusában, a gyermek előzetes életében, család vagy előző intézményes nevelésében gyökereznek. 

Közös vonásuk azonban, hogy fejlődésük lelassult, s a mennyiségi eltérésen túl minőségi eltérés 

tapasztalható. Az alacsony pszichés aktivációs szint miatt minden területen nehezebben induló, 

lassabb fejlődést mutatnak. Gyakran motiváció szegények. 

Míg a problémamentesen fejlődő gyermek egyenletes tempóban nagyobb lépcsőfokokon át jut el a 

célig, addig az SNI gyermek sok kisebb, alacsonyabb lépcsőfok megmászásával, kis lépésekkel, 

sok-sok gyakorlás után közelíti meg a célt, saját lehetőségeinek csúcsát. 

Szorosan együttműködve a családdal célzottan igyekszik a pedagógus kihasználni azokat az 

időpontokat, amikor bizonyos funkciók értése „szenzibilis fázisban” van. 

Az optimális fejlesztés a transzferhatás következtében az egész személyiségre hat, a gyermek 

pszicho-motoros fejlesztését szolgálja. Így nem egymástól elkülönült funkció tréning zajlik, 

hanem egyidejűleg több funkció fejlődését segíti a komplex környezet. 

A szociális tanulás támogatása közben figyelembe veszi a program a különböző funkciók 

egymásra épülését, hogy sikerélményt biztosítson a gyermeknek, s hogy a tanítási technikák 

könnyen érthetően, elsajátíthatóak legyenek. 

A „tanulás” akkor hatékony, ha a gyermek érzi a biztonságot, ha tudja, hogy a környezete őt 

elfogadja, megérti. 

Három „alapelv”-nek kell érvényesülni: 

1. "Ölelj át!”,  

2. „Tegyél le!”,  

3. „Hagyjál békén!”. 

Ez jelenti egyrészt az életkor specifikus, illetve fejlettség szerinti önállósulási folyatok állomásait, 

másrészt azt, hogy a sérült gyermek is elsősorban gyermek, akinek szüksége van a bizalomteljes 

szeretetre, elfogadásra, de a túlzott óvó-védő szeretet gátja lehet az önállósulásnak. 

Így meg kell tanulni elengedni, „letenni” a gyereket, örülni az első önálló kísérleteknek, s ezt elő 

kell segíteni, illetve szükségleteit oly módon figyelembe venni, hogy a napirenden legyenek a 

pihenést, a nyugalmat biztosító idők, fázisok, ahol azt csinál, amit akar – természetesen a felnőtt 

felügyelete mellett. 

Miután a spontán tanulás is sérült, gyakran hiányzik a természetes kíváncsiság belőlük, tudatosan 

kell kiépíteni a tanulási helyzeteket. 

Meg kell tanulniuk az összes érzékszerv bevonásával a helyes érzékelést, észlelést, mint a 

magasabb mentális folyamatok kialakulásának első lépcsőfokát. 

Az észleléssel igen szoros kapcsolatban van a megismerés folyamatában az emlékezet és 

figyelem, hisz csak azt tudják felidézni, amire emlékeznek, az emlékezet pedig függ a figyelemtől.  

A nagy mozgásigényre, a tevékenység érzelem vezéreltségére, a viszonylag jó utánozó készségre, 

a felnőtt központúságra támaszkodva lehet eredményt elérni. 

Az óvodáskorú gyermek fejlődése szempontjából a legfontosabb tevékenységformára a játékra 

épülhet a pedagógiai munka, bármilyen képességfejlesztés legyen az mozgás, pszicho motoros 

vagy nyelvi-kommunikációs fejlesztés. 

A játék nincs ellentétben a tanulással. Játék közben a gyermek tanul: tanul szociális szerepet, 

érzelmeket, motívumokat, beállítódást, tanulja a környezet személyi és tárgyi világának 

elsajátítását. 
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Az óvodai élet tudatos szervezésével, a mindennapos szakszerű csoportos és egyéni 

képességfejlesztő munkával, az érzelmi biztonság megteremtésével, a gyermek 

tevékenységszükségletének kielégítésével, a sokoldalú tapasztalatszerzést, a szociális tanulás 

feltételeit biztosítva kell elérni, hogy óvodások: 

 érezzék magukat biztonságban a szeretetteljes légkörű közösségben 

 testi, szociális, értelmi képességeik egyaránt fejlődjenek 

 próbáljanak és tudjanak utánozni 

 tudjanak egymás mellett és egymással tevékenykedni, a felnőtt irányítását elfogadni 

 használják adekvátan a játékeszközöket, játékban legyenek kitartóak, vigyázzanak 

játékukra, ismerjék azok helyét 

 értsék az egyszerű – alkalmanként gesztussal kísért – verbális utasításokat, azokat hajtsák 

végre 

 fejlettségi szintjüknek megfelelően tudjanak kommunikálni 

 kívánságukat, kérésüket, szükségleteiket tudják közölni, használjanak nonverbális 

jelzéseket is 

 sokrétű tapasztalatokat szerezzenek közvetlen környezetükről, tudjanak abban tájékozódni. 

Ismerjék meg a környezet tárgyait, azok tulajdonságait 

 tudjanak rövid ideig feladathelyzetben maradni, figyelmüket egy adott tevékenységre 

irányítani 

 alakuljon ki önállóságuk az elemi tisztálkodás, öltözés-vetkőzés, étkezés, WC-használat 

terén. Ha kell, fogadjanak el és kérjenek segítséget 

 mozgásuk legyen viszonylag összerendezett, harmonikus, igényeljék a rendszeres mozgást, 

tevékenyen vegyenek részt mozgásos játékokban 

 tudjanak különböző anyagokkal ügyesen manipulálni, alakuljon ki az ábrázolás igény 

bennük 

 szívesen hallgassanak rövid mesét, verset. Tudjanak életkoruknak, fejlettségi szintjüknek 

megfelelő dalokat, verseket, mondókákat 

 ismerjék az alapvető viselkedési szokásokat, tudjanak köszönni, kérni, kivárni stb. 

Tudjanak elemi szabályokhoz alkalmazkodni elemi munkát végezni 

Tartalom 

A tanulás folyamatában elméleti, gyakorlati ismeretek, jártasságok, készségek elsajátítását, 

képességek kialakulását, viszonyulások, érzelmi akarati tulajdonságok fejlődését, 

magatartástanulást segíti a pedagógus. A verbális, mozgásos és szociális tanulás eredményeként 

alakulnak a gyermek érzelmei, a cselekvés módja, a szociális magatartás, különböző 

tulajdonságok és képességek. 
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10. Foglalkozási formák a gyógypedagógiai óvodában. 

 önkiszolgálásra nevelés: 

A tisztálkodás, öltözés-vetkőzés, étkezés, egyszerű munkavégzés, szobatisztaságra nevelés 

terén minél nagyobb önállóságra nevelni az óvodás gyermeket. 

 

 mozgásfejlesztés: 

Az alapmozgások kialakítása, korrigálása, a koordinációs zavarok, a mozgásos ügyetlenség 

csökkentése, a testi-lelki harmónia, a jó pszicho motoros állapot elősegítése. 

 

 anyanyelvi nevelés: 

Feladata több összetevős: a beszédmegértés fejlesztése, az aktív beszéd indítása, 

fejlesztése, illetve speciális megközelítési móddal, kis lépésekkel, minden érzékszerv 

egyidejű bevonásával a szűkebb környezet megismertetése. Egyszerű mesék, versek, 

mondókák megtanítása. 

 

 vizuomotoros készség fejlesztése: 

A vizuális és taktilis észlelés, a testséma fejlesztése a szem-kéz koordináció, 

alakállandóság, alakháttér felismerő képesség fejlesztése, a téri tájékozódás fejlesztése, a 

helyes ceruzafogás megtanítása, az ábrázoló kedv felkeltése, technikák, eszközök 

megismertetése. 

 

 játékra nevelés: 

Adekvát játékhasználat elsajátíttatása, a gyakorló, konstruáló és elemi szerepjátékok 

megismertetése. Az egymás melletti és együttes játék megvalósítása énekes-verses népi 

játékok játszása. 

 

 zenei nevelés alapjai: 

Egyszerű ritmusú mondókák, versek, dalok, dalos játékok segítségével a ritmus, a zenei 

hallás fejlesztése, érzékenyítés a zenére. 

 

 egyéni fejlesztés: 

Az adott gyermek fejlettségi szintjének megfelelő képességfejlesztés. A lassabban haladó 

és a csoport átlagánál jobb képességű gyermek egyére szabott terápiáját is jelenti. 

 

 habilitáció, rehabilitáció:  

      A fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés folyamatait, 

motoros képességek, beszéd, és –nyelvi készségek és értelmi képességek fejlesztését. 
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10.1. Önkiszolgálásra nevelés: 

Célja: 

 a gyermek szükségleteinek megfelelő komfortérzés biztosítása, gondozás, gondoskodás 

 nagyon apró lépésekkel az önállóság elérésének segítése 

 verbális utasítások a beszédmegértés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás fejlesztése 

 a testséma fejlesztés, tájékozódás a saját testen, a testrészek-ruhadarabok viszonyának 

felismerése 

 alapvető higiénés szokások kialakítása 

 az ápoltság, tisztaság igényének felkeltése 

 helyes viselkedési formák elsajátítása 

 a rászorultság, kiszolgáltatottság helyett az”én is tudom” függetlenség érzésének segítése 

 a téri tájékozódás elősegítése 

A gyermekek az önállóság terén is különböző fejlettséget mutatnak. Önállóságuknak gátja lehet az 

esetleges társuló fogyatékosság (pl.: mozgáskoordinációs zavar). Ahhoz, hogy e téren eredmények 

szülessenek, alkalmat és időt kell adni a gyermeknek, s amit már önmaga el tud végezni, azt nem 

szabad helyette megtenni még akkor sem, ha sürget az idő, s a felnőtt gyorsabban, 

komfortosabban végezné el a feladatot. 

 

Étkezési szokásoknál feladat: 

 kanalazás megtanítása (merítés, szájhoz vitel, az étel megrágása, nyelés) 

 a poharazás: a pohár felemelése, kortyolás, nyelés, a pohár letétele 

 a szalvéta használata 

 a villával való ismerkedés (felszúrás vagy merítés) 

 kérés, megköszönés 

 ügyesebb gyermekeknél az ételből való szedés 

 a rágás megtanítása 

 a helyes tempó elsajátíttatása 

 kenyér, vagy péksütemény fogása, leharapás a kenyér a rajta lévő együttes elfogyasztása 

 a terítés folyamatának megismertetése (pl.: szék, alátét, tányér, kanál, pohár, szalvéta 

egymáshoz rendelése). Az étel és a hozzávaló eszközök felismerése 

 étkezés utáni teremrendezésben közreműködés. 

 

Tisztálkodás terén: 

 a vízcsap kinyitása, elzárása 

 folyékony szappan használatának lépései 

 a saját törülköző felismerése 

 a kéz, arc szárazra törlése segítséggel 

 önálló kéz- és arcmosás 

 fogmosásnál együttműködés (száraz, majd nedves fogkefe, fogkrémes fogkefe elfogadása, 

szájöblítés megtanítása) önálló fogmosás 

 „baleset” esetén a zuhanyozáskor együttműködés (kéz, láb felemelése stb.) 

 a fésülés tűrése, önálló próbálkozás 

 igény a tiszta, ápolt külsőre 
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 étkezés előtti, utáni bizonyos munkafolyamatok (pl. estés) utáni kézmosás igényének 

felkeltése 

 

Szobatisztaságra nevelés: 

 rendszeres ültetés mellett a szükséglet megfigyelése 

 a jelzés megtanítása (után jelzés majd mutatás, hangadást, stb.) 

 WC, vagy bili és a szükséglet elvégzése közti kapcsolat felismertetése 

 kérdésre jelezze szükségletét 

 önmagától jelzi szükségletét, képes visszatartani addig, míg a WC-re ér 

 a biliről a gyermek WC-re szoktatása 

 fiúk állva pisiltetésének megtanítása 

 WC-papír használata segítséggel 

 „baleset” jelzése 

 a WC használatához szükséges ruhadarabok le-, felhúzása 

 WC-használat utáni kézmosás megtanítása 

 ajtó nyitás-csukás megtanítása 

 

Öltözés, vetkőzés: 

 együttműködés az öltözésnél, vetkőzésnél 

 sapka, sál levétele 

 zipzár lehúzása 

 egyszerű ruhadarabok levétele (cipő, zokni, nadrág, stb.) 

 vetkőzésnél kis segítségnyújtás (kigombolás, kikötés, cipőfűző meglazítása, stb.) 

 egyszerű ruhadarabok felvétele, pl. sapka, bugyi, stb. 

 kis segítséggel öltözés (ruha elejének megmutatása, jobb-bal oldalnál segítés, befűzés, 

gombolás stb.) 

 bizonyos ruhadarabok teljesen önálló felvétele 

 

Önálló munkafeladatok: 

 saját hely felismerése (öltözőben, étkezésnél, alvásnál stb.) 

 székek helyre rakása 

 játékok közös elrakása 

 közös teremrendezés 

 eszközök bevitele, kiosztása 

 egyszerű üzenet közvetítése óvodán belül 

 társak segítése 

 asztal letörlése 

 szemét összeszedése 

 székek felrakása 

 saját ruhadarabok, eszközök felismerése, elrakása 

 közös ágyazás, ágynemű, ágyak elrakása 
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10. 2. Mozgásfejlesztés 

Célja: 

 mozgásigény felkeltése 

 mozgásöröm átélése 

 a motoros tanulás elősegítése 

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

 a statikus és dinamikus egyensúly kialakítása, vesztibuláris rendszer ingerlése 

 ügyesség, állóképesség, erő fejlesztése 

 a teljesítőképesség növelése 

 a mozgásos gátlás oldása, sikerélményhez juttatás 

 mozgásérzékelés (kinesztézia) átélése, fejlesztése 

 utánzókészség fejlesztése 

 a testséma fejlesztése 

 a légzéstechnika javítása 

 a ritmusérzék fejlesztése 

 a szervezet sokoldalú, harmonikus, arányos fejlődésének biztosítása, az egészség 

megőrzése 

 a figyelem, emlékezet, beszéd, mozgás összekapcsolása 

 a szenzomotoros ismeretszerzés lehetőségeinek javítása 

 a mozgáskoordináció fejlesztése 

 a téri tájékozódás fejlesztése 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek mozgásának jellemzői 

A fejlődésükben akadályozott gyermekek mozgásukban is eltérnek ép társaiktól. A 

pszichoszomatikus fejlődésüket befolyásolja – az életkor mellett – a fejlődési tempó 

lelassúbbodottsága, a fejlődés szabálytalansága, egyenetlensége, az egyes területek egymáshoz 

való viszonyában bekövetkező változás. Ehhez járul a fejlődés során jelentkező minőségi 

változásokat jelentő mozzanatok elmosódása, jellegtelensége. A mozgásfejlődés során bizonyos 

fázisok kimaradnak, kevésbé gyakorlódnak be, illetve hibásan rögzülnek. Ez a mennyiségi és 

minőségi eltérés megmutatkozik a mozgáskoordináció és egyensúlyérzék zavarában, a mozgás 

folyamatainak kivitelezésének pontatlanságában, a testséma, a téri, időorientáció fejlődésének 

elmaradásában, ügyetlen, lassú mozgásban, vagy hipermotilitásban. 

A figyelem zavara miatt gyakran egyszerű feladatok utánzására képtelenek. Számolnunk kell az 

esetleges társuló fogyatékosságként jelentkező mozgássérüléssel, esetleg mozgásos félelemmel. 

 

Mozgásfejlesztés feladata 

Az óvodai mozgásnevelés fejlessze az erőt, ügyességet, gyorsaságot, állóképességet, a biztos 

egyensúly kialakítását, növelje a teljesítőképességet, továbbá javítsa a hibás összerendezetlen 

mozgásokat. Meg kell tanítani a gyermekeket a különböző helyzetekben való értelmes 

cselekvésre, célirányos mozgásra. 

Az utánzókészség fejlesztését a nagymozgások utánzásával lehet a legjobban fejleszteni. Első 

lépés a passzív mozgásindítás (passzív tornáztatás). Eleinte sok ringató, gurítós játékot játszanak, 

amely a feszültség oldását segíti és az érzelmi nevelés szempontjából is nagy jelentőségű. Ezután 

a gyermeki mozgásfejlődés állomásainak megfelelő alapmozgások kialakítására, gyakorlására 

térnek át, majd az alapmozgásokból állítanak össze mozgássorokat. 
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Ezekkel párhuzamosan sok gesztussal kísért mondókét tanulnak. 

A mozgásfejlesztés területei: 

 játékos utánzó gyakorlatok, a mozgás, ritmus, beszéd összekapcsolása 

 alapmozgások kialakítása (járás, csúszás, mászás, kúszás, ugrás, gurulás, dobás) 

korrigálása, gyakorlása 

 mozgásos játékok 

 

Játékos utánzó gyakorlatok, és feladatai 

Az utánzókészség fejlesztése, sikerélmény biztosítása, közös tevékenység, kapcsolatteremtés, az 

egyes testrészek átmozgatása, testséma fejlesztés, a beszédmegértés és beszédkésztetés, a 

figyelem, az emlékezet fejlesztése. A mozgással kísért beszéd támogatja a beszédmegértést, javítja 

a mozgáskoordinációt, fejleszti a figyelmet. 

A játékos utánzó gyakorlatokat kezdetben segítséggel, majd egyre önállóbban végzik a gyerekek. 

A mondókával, verssel, énekkel kísért gimnasztikai gyakorlatok az egész test átmozgatását 

célozzák. Az énekek, versek megadják a mozgások ritmusát, az egyszerű, könnyen utánozhatók 

felkeltik a gyermek érdeklődését. Általuk megismerik az egyes testrészeket, megtanulják, hogy 

melyik a páros, és azt, hogy ezek egymástól függetlenül is mozgathatók. Alkalom nyílik a két 

testfél mozgásának összerendezésére. Testsémájuk, testtudatuk, testfogalmuk fejlődik. 

 

Az alapmozgások kialakítása, korrigálása 

A pontos mozgás kivitelezés segítése, a hibás összerendezetlen mozgások javítása, a mozgásos 

gátlások oldása, a mozgásigény kiélésének segítése, az erő, ügyesség, állóképesség, gyorsaság, 

teljesítőképesség növelése, az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás, beszéd 

fejlesztése. 

A foglalkozások fő részét ezek a gyakorlatok töltik ki. A csoportos együttlét alatt megtanulnak a 

gyermekek egymásra figyelni, egymást megvárni, segíteni egymáson. Megtanulnak egyszerű 

verbális utasításokat végrehajtani. Viselkedésük fegyelmezett lesz. 

A foglalkozás e része alatt hely- és helyzetváltoztató mozgásokat végeznek. A különböző 

minőségű talajon, szeren, szabadban végzett, sokoldalúan begyakorolt mozgások hatására 

gazdagodnak ismereteik önmagukról. Eszközökkel (labda, babzsák, karika, pad, stb.) végzett 

mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a szenzomotoros fejlesztést. A páros 

gyakorlatok a kapcsolatteremtést is segítik. A hibás mozgás korrekcióját az új dinamikus 

sztereotípiák kialakítása szolgálja.  

A foglalkozások e részének tervezésekor különös figyelmet kell fordítani a gyermek biológiai 

állapotára, az esetleges társuló fogyatékosságára. 

Gyakorlatok: 

Rendgyakorlatok: 

 szóértékű mondatok utánzása, pl.: „Gyertek ide!” , „Álljatok fel”, „Ne!”, stb. 

 

 kartartások: 

- nyújtott 

- hajlított 

- vegyes 

- karkörzések 
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 állások: 

- alapállás 

- lábujjon 

- sarkon 

- talpélen 

- guggoló állás 

- terpeszállás 

 

 ülés: 

- nyújtott 

- terpesz 

- török 

 fekvés: 

- hanyatt 

- hason 

- oldalt 

 járás: 

- kis- és nagylépéssel előre 

- oldalra 

- gyors, lassú 

- különböző minőségű talajon 

- vonal között 

- vonalon 

- tárgyak kikerülésével 

- tárgyak átlépésével 

- hullámvonalon 

- irányváltoztatással 

- különböző eszközökkel 

- lépcsőn járás 

 furás: 

- gyors, lassú tempóban 

- tempóváltással 

- különböző irányba 

- irányváltással 

- különböző szélességű vonalak között 

- futás közben akadály átlépése, megkerülése 

- futkározás 

- célba futás 

- futás eszközzel a kézben 

 ugrás: 

- szökdelés 

- átugrás 

- leugrás 

- ki-be ugrás 

 dobás-fogás: 

- elkapás 
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- eldobás 

- célba dobás 

 támaszgyakorlatok: 

- csúszás 

- kúszás 

- mászás 

- gurulás 

 

Egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatok: 

 

- lábujjhegyen állás nyitott, majd csukott szemmel 

- egy lábon megállás 

- statikus és dinamikus egyensúly 

- egyensúlyozás gerendán, vonalon 

- járás közben tárgy egyensúlyozása 

- mozgás utánzása pl. állatmozgások utánzása egyensúlyozás Bobath labdán, hengeren, 

AYRES eszközökön, forgások, hintázás gördeszkán húzás, tolás postura utánzás, stb. 

 

Mozgásos játékok 

Feladata: 

A tanult mozgásformák játékos gyakorlása, egyszerű szabályok megismerése, a versenyszellem 

előhívása. 

Ezek a játékok azokból az elemekből épülnek fel, amelyek a foglalkozásokon megjelentek. Játék 

formájában szolgálják a rögzítést, gyakorlást. Alkalmat kínálnak versenyzésre, páros gyakorlatra, 

együttes játékra. Siker, kudarc átélését reprezentálják. Megtanulják a gyerekek ezek elfogadását, 

ezzel alkalmazkodóképességük is fejlődik az ügyességük, erőnlétük mellett. 

A foglalkozások része a légző gyakorlat is. 

Célja: a hasi légzés kialakítása, a helytelen ritmusú légzés korrigálása és a túlnyomóan szájon át 

történő ki-be légzés helyett az orron át történő belégzés megtanítása. 

 

Elvárások az óvodáskor végén 

 alakuljon ki a természetes mozgásigény 

 örömmel, szívesen mozogjanak 

 tudjanak mozgást utánozni 

 alkalmazkodjanak a foglalkozások rendjéhez 

 értsék az egyszerű verbális utasítást 

 az alapmozgásokban szerezzenek jártasságot 

 lépcsőn kapaszkodva, váltott lábbal közlekedjenek 

 biztosan mozogjanak tornaszeren, játszótéri játékokon 

 tudjanak rövid ideig figyelni a felnőttre és egymásra 

 elemi szabályokat ismerjenek, tartsanak be 
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10.3 Anyanyelv és kommunikáció (a környezet megismerése) 

Célja: 

 a gyermek beszéd iránti érdeklődésének felkeltése, utánzóképesség fejlesztése, 

kommunikációs igény felébresztése, ösztönzése 

 a verbális kommunikáció gazdagítása, a jelzések differenciálása 

 a beszédszervek ügyesítése 

 a beszéd indítása, a passzív, illetve aktív szókincs bővítése 

 a hallási figyelem, hallási diszkriminációs képesség fejlesztése 

 a grammatikai rendszer kiépítése 

 a közvetlen környezet tárgyai, élővilága, cselekvései, történéseiről tapasztalatok, ismeretek 

szerzése, kifejező képesség fejlesztése 

 a kognitív funkciók, a figyelem, az emlékezet fejlesztése 

A sajátos nevelési igényű fejlődésükben sérült gyermekek speciális beszéd fejlesztését az teszi 

szükségessé, hogy beszédük minőségileg és mennyiségileg is eltér ép társaikétól. 

Feladata: 

 érdeklődés felkeltése 

 akusztikus figyelem, hallás differenciálás fejlesztése 

 hosszú-rövid, gyors-lassú, magas-mély hangok megkülönböztetése 

 beszédszervek ügyesítése, tornáztatása játékos - ajak, nyelv, fúvó, légző- gyakorlatok 

 felszólítások, felkiáltások élénk gesztusra, mimikával történő kísérése 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek beszédfejlődési sajátosságai. 

Az értelmi fejlődési zavar egyik fő társuló tünete a különböző mértékű beszédfejlődési elmaradás. 

A tünetek formái, jellemző jegyei összefüggnek a sérülés súlyosságával. Befolyásolhatja az 

idegrendszert ért károsodások formája, specifikus idegrendszeri sérülés is. Nem csak a 

beszédfejlődés egyes fokozatai késnek, hanem a nyelvi differenciáltság is tökéletlen marad. A 

legtöbb esetben jele van a beszédnek, mint kifejező tevékenységnek, az artikulációnak, a 

folyamatosságnak és a zöngének a zavara is. 

Jellemző a beszédbeli motiválatlanság, az artikulációs hibák nagy száma, ami részben működési 

eredetű, részben a beszédszervek fejlődési rendellenességeivel függ össze. A sérült gyermeket 

jellemzi, hogy kognitív, emocionális és szociális területen oly mértékben gátoltak, hogy nehéz 

őket motiválni. Többségüknél makacs pöszeség található. 

Nyelvük tartalmilag szegényes, tényleges szókincsük lassan bővül, az utánzott szavakat nem 

képesek adekvátan használni. 

 

Az óvodába kerülő gyermekek beszédfejlődési sajátosságai. 

Az óvodába kerülő gyermekek heterogén képet mutatnak a beszédállapot területén. Ahány 

kórisme, annyi beszédfejlődési sajátossággal lehet találkozni, illetve az egyes típusokon belül az 

egyes gyerekek is különböző képet mutathatnak. 

 Beszédfejlődésükre a belső tartalom kifejezésének zavara jellemző, benne a nyelv 

jelrendszere és a közlési vágy sérült. Az értő és kifejező beszéd egyaránt érintett. 
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A kommunikáció és környezetismeret foglalkozás feladata 

A beszédfejlesztés jelen van a gyermek egésznapi 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 megkésett mozgásfejlődés hátráltatja a beszéd fejlődését. Megzavarja azt a folyamatot, 

amelyben a gyermek közvetlen közelről ismerkedik meg a környezettel, gátolja a képzetek 

kialakulását és érezteti hatását az artikulációban, amely a beszédszervi mozgások magasabb fokú 

koordináltságát igényli. 

A verbális fejlesztés nem csak célként, hanem eszközként is megjelenik a megismerési 

folyamatban. 

Ezért a sajátos nevelési igényű sérült gyermekeket nevelő óvodákban szorosan összekapcsolódva, 

egymást kiegészítve, egy foglalkozáson belül szerepel a beszédfejlesztés, vagyis a kommunikáció. 

A környezet megismerésének feladata, hogy a gyermekek képességeihez mérten minél több 

tapasztalatot szerezzenek (bekapcsolva a mozgást és a különböző érzékszerveket) az őket 

körülölelő természeti és társadalmi környezetből. Ehhez inspiráló, segítő, megértő, befogadó 

környezet kell. 

A gyermekek tapasztalataira, élményeire, a már meglévő ismereteire kell támaszkodni ahhoz, 

hogy új ismereteket tudjanak elsajátítani, illetve a meglévőket bővítsék.  

Mindezek mellett meg kell teremteni az egyéb kifejezésmódok (képek, gesztusok, mimika) 

használatának lehetőségeit is. Munkánk során egyre inkább fel és ki kell használni a 

kommunikációs eszközök adta lehetőségeket pl.: tablet, auditív, és vizuális infokommunikációs 

eszközök.  

Sokat beszélő, inger gazdag megértő környezet megteremtése szükséges, amely a gyermek 

minden rezdülésére, közölni akarására azonnal reagál és megfogalmazza azt. 

 

Speciális feladatok: 

 az érdeklődés felkeltése, pozitív motiváció 

 a kérdés, kijelentés rövid, egyszerű megfogalmazása 

 nonverbális elemek támogató alkalmazása 

 a beszédmegértés és kifejezés fejlesztése 

 az otthonról hozott közlési formákra támaszkodás 

 az ismeretek tevékenységbe ágyazott nyújtása 

 a környezet megismerése érdekében a kognitív funkciók célzott fejlesztése az észlelés 

(látás, tapintás, hallás, ízlelés) a figyelem, a megfigyelőképesség, az emlékezet, a 

gondolkodás fejlesztése 

 a figyelem tartósságának, terjedelmének, akaratlagosságának növelése 

 a gondolkodás és a nyelv fejlesztésének összekapcsolása 

 

Témakörök a környezet megismerésére 

 közlekedés 

 csalás 

 testünk 

 állatok 

 növények 
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A témakörök feldolgozása kapcsán az évszakokat érintő aktualizált témák is feldolgozásra 

kerülnek, mint 

 természeti változások, azok megfigyelése 

 időjárás 

 öltözködés 

 ünnepek, örömök 

 gyümölcsök 

 színek 

 

10.4 Játékra nevelés 

Célja: 

 a játékkedv felkeltése 

 az adekvát játékhasználat megtanítása 

 az egymás melletti tevékenység támogatása 

 az együttes játék örömének felfedeztetése 

 elemi szerepjátékok, a konstruálás megtanítása 

 a mozgás, a megfigyelőképesség, a figyelem, az emlékezet, a beszéd, a képzelet fejlesztése 

 a különböző minőségű, színű, formájú, nagyságú anyagok segítségével ismeretnyújtás a 

környezet tárgyairól 

 népi játékok, mondókák, énekes játékok segítségével elemi szabályok megtanítása, a zenei 

hallás, a ritmusérzék fejlesztése 

 a játéktevékenység örömforrásának biztosítása 

 az önálló, elmélyült, kitartó játék segítése 

 a mintakövetés, modellkövetés, az interakció támogatása 

A személyiség fejlődésében meghatározó szerepe van a játéknak, amely az óvodás korú gyermek 

legfontosabb tevékenysége. 

Játéktevékenységében tükröződik a gyermeket körülvevő környezet, cselekedeteiben ismert 

szituációkat utánoz. Kellemes élményei újra és újra megjelennek a játékban, örömforrást 

jelentenek, de általa sérelmei is feloldást nyerhetnek. 

A sajátos nevelési igényű gyermek játékának jellemzői 

Az SNI - s gyermek játékát nem az életkora, hanem fejlettségi szintje határozza meg. tükrözi az 

adott gyermek sérülés okozta elmaradását, értelmi állapotát. 

Játéka nem csupán alacsonyabb szintű, mint a többségi óvodába járó gyermekeké, hanem 

minőségileg is más. Sokszor hiányzik belőle a természetes kíváncsiság, a kreativitás, az alkotás 

vágya, a fantázia. Gyakran sztereotipen rakosgat, a játékát szájába veszi, dobálja. A már megtanult 

játékot önmagától nem fejleszti tovább, megreked egy adott tevékenységnél. Ugyanazokat a 

játéktárgyakat választja mindig a szabadon választhatók közül. Gyakran a társánál lévő játék 

megszerzése szolgál örömforrásul. 

Előfordulhat, hogy a játék számára nem bír felhívó jelleggel. „Nem játszik”. Tevékenységéhez 

nem mindig társul öröm. Nem a játék okozta kellemes tapasztalat motiválja, hanem tevékenysége 

többnyire betanult, begyakorolt helyzetekre épül. Egy-egy játékfolyamatot képes kitartóan 

monoton módon ismételgetni. Gyakran hiányzik a kezdeményezés, igényli a felnőtt irányítását, 

jelenlétét. Meghatározza a játékszintjét, játékkedvét a fejlettségi szintjén túl a gyermek előélete, a 

családban szokásos viselkedési módok az, hogy van-e testvére, egyedül játszik-e vagy felnőttel, 

testvérrel milyen játékszere van, mennyi hely, idő áll rendelkezésére, stb. 
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Az óvodáskorú gyermekre jellemző, hogy elsősorban a mozgásos játékokat (futkározás, ugrálás, 

mászás, stb.) preferálja. Uralkodó játékforma a magányos játék. A fejlesztés hatására megjelenik a 

párhuzamos játék, amikor a pedagógus irányítása mellett utánozza a felnőttet (pl.: együtt 

konstruálnak). Majd önállóan is próbál játszani, végül az egymás mellett tevékenykedő gyermekek 

rövid ideig megpróbálnak együtt játszani. 

 

Megtanulandó játékok 

Finommotorikát fejlesztő játékok: 

 ki-be pakolás 

 válogatás, csoportosítás 

 építés vízszintesen 

 építés függőlegesen 

 építés különböző formájú, anyagú, nagyságú elemekből 

 építés minta után 

 illesztés 

 főzés 

 ujjak ügyesítése mondókákkal, mesékkel 

A megismerő tevékenységet fejlesztő játékok: 

 képes lottó 

 szétvágott képek összeillesztése 

 hasonlóság, különbség észrevételét segítő játékok 

 memori 

 képtörténet kirakása 

 sorozatok 

 hallási differenciálást fejlesztő játékok 

 tájékozódás a hang alapján 

 tárgyak felismerése tapintás útján 

Mozgásos játékok: 

 köralakítás 

 körbejárás 

 párválasztás 

 körjátékok 

 páros játékok 

 menetelés, vonatozás, sétálás 

 egyensúlyozó játékok 

 célba futás 

 egyszerű táncelemek 

Játék a szabadban: 

 homokozás 

 hintázás 

 csúszdázás 

 mászókázás 

 pancsolás 

 labdagurítás, eldobás, elkapás 
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 futkározás 

 ugrálás 

 körjáték a szabadban 

 hógolyózás, szánkózás, csúszkálás 

 húzás, tolás 

 kerékpározás, rollerezés 

 építés 

 

Szerepjáték elemei: 

 baba ringatása, etetés, altatás, sétáltatás, öltöztetés 

 autó tologatása, szállítás, garázsépítés, közlekedési szőnyegen közlekedés 

 utazás 

 orvos, beteg 

 fodrász 

 főzés 

 takarítás 

 boltos 

 mese dramatizálása 

 

Barkácsolás: 

 felnőttekkel közösen 

 ismerkedés a bábokkal 

 

Elvárások az óvodáztatás végén: 

 ismerjék az alapvető játékokat, játék struktúrákat 

 legyenek képesek rövid ideig adekvátan játszani 

 válasszanak maguknak eszközt, használat után tegyék helyre 

 tanulják meg elkérni a játékot, tudjanak várni 

 tudjanak egyszerű építményt konstruálni 

 játékukban elemi szinten jelenjenek meg a szerepjátékok elemei 

 ismerjenek dalos játékokat, kapcsolódjanak be a körjátékokba 

 legyenek képesek rövid ideig együtt játszani 

 ismerjék a játszótéri játékokat, használják azokat rendeltetésszerűen 

 ha kell, játékukat kísérjék beszéddel 

 a tanult játékokat próbálják továbbfejleszteni 

 

10.5  Vizuomotoros fejlesztés 

Célja: 

 kéz- es ujjak ügyesítése, mozgékonyságuk fokozása 

 a kéz izomerejének szabályozása 

 a célirányos kézmozgások kialakítása 

 az ujjak tapintásérzetének fokozása 

 a csukló, az ujjak laza mozgatása 

 a látás- tapintás-mozgásérzet együttes szabályozása 
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 a dominancia kialakításának segítése 

 a testséma fejlesztés 

 az ábrázoló kedv felkeltése 

 az ábrázolás eszközeinek, a különböz6 technikáknak megismertetése 

 a helyes ceruzafogás kialakítása 

 a figyelem, az emlékezet, az ügyesség fejlesztése 

 a téri tájékozódás fejlesztése 

 az analizáló, szintetizáló készség kialakítása 

 egyszerű ok-okozati összefüggések felismertetése 

 a beszédkészség fejlesztése 

 alapszínek es egyszerű 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 es a beszédre, segítik a manipulációt. 

A vizuális percepció által alakul a látás, tapintás és mozgásérzet együttes szabályozása. Tehát 

amikor a gyermek kezét kívánjuk alkalmassá tenni az egyszerű feladatok elvégzésére, vagy 

ábrázolásra, elsősorban az érzékelés - észlelés fejlesztését kell elvégezni. Ugyanakkor az ujjak, a 

kéz ügyesedésével kialakult szem-kéz koordinációval fejlődik a forma, szín nagyság 

megkülönböztető képesség, a taktilis érzékelés, a soralkotás, osztályozás elrendezés képessége is. 

A különböző minőségű, anyagú, súlyú, nagyságú tárgyak megfogása, elengedése, haszná1ata más-

más mozdulatot igényel. Másként kell fogni a ceruzát, fésűt, másként csengetni, ajtót nyitni. 

A célirányos mozgás kivitelezés érdekében számtalan tanulási helyzetet kell létrehozni. Jó 

alkalom erre önkiszolgálás fejlesztése. 

A próba-szerencse alapon szerzett ismeretek, a mindennapi tapasztalatok segítik a gyermeket 

abban, hogy észrevegye az egyszerű összefüggéseket a tárgyak tulajdonságai között, az ok-okozat 

közvetlen egymásutánisága alapján. 

A globálisan felhívó jellegű tárgyakkal (személyekkel) kapcsolatba kerülve, azokról sokoldalú 

tapasztalatokat szerezve fokozatosan képes lesz a részletekre is figyelni, az egészből egy-egy 

lényeges részt kiemelni. Alak-háttér differenciáló képessége 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 felfogó képesség, a téri irányok, térbeli viszonylatok 

fejlesztése. 

Mindehhez meg kell erősíteni az érzékelő apparátust, fejleszteni kell a motoros folyamatokat es a 

nyelvi képességeket. 

A különböző fejlesztő játékokkal végzett manipuláció ügyesíti a gyermek finommotorikáját, de 

igazi alkotókedvüket a festéssel, nyomdázással, gyurmázással, tépéssel, rajzolással élhetik ki. E 

tevékenység során sikerélményhez jutnak, produktumok keletkeznek, ha a gyermek látja 

alkotásának eredményét. 

Fontos, hogy megtanulja az egyes eszközök használatát és szívesen ábrázoljon. 

 

Az ábrázolás, alakítás fejlesztésének lehetőségei  

Mintázás homok, gyurma használatával:  
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 puhítás, nyomkodás 

 lapítás 

 sodrás, hengergetés 

 gömbölyítés 

 szaggatás 

 díszítés 

 építés 

 

Festés: ujjakkal, öt ujjal, tenyérrel, eszközökkel:  

 szivacshenger 

 szivacsecset 

 vastag ecset 

Nyomdázás:  

 szivaccsal 

 dugóval 

 krumpli dúccal 

 játéknyomdával 

Papírmunkák:  

 gyűrés 

 tépés 

 sodrás 

 ragasztás 

 nyírás 

Rajzolás:  

 bottal  

 kaviccsal 

 krétával 

 vastag zsírkrétával 

 vastag színessel 

 

Vegyes technikák 

A felsorolt technikákkal és eszközökkel dolgozhatnak különböző nagyságú, minőségű, térbeli 

elhelyezésű anyagokon (papír, üveg, tükör, fólia, paraván, tábla, fa, textil stb.). A munka során 

fontos, hogy ügyeljenek a helyes irányra és a gyermekekkel is igyekezzünk megtanítani a balról - 

jobbra és a fentről - lefelé haladást. 

 

Elvárások az óvodáskor végén: 

 tudjon rövid ideig helyhez kötötten tevékenykedni 

 alakuljon ki kétujjas fogása 

 tudjon pontosan illeszteni 

 alakuljon ki a megközelítőleg helyes ceruzafogása 

 tartsa be a papírhatárt 

 szívesen ábrázoljon 

 rajzában jelenjen meg a kezdeti emberalak ábrázolás 
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 használja az ábrázolás-foglalkozáson megismert eszközökkel 

 rajzában alakuljon ki a helyes nyomaték 

 tudjon egyszerű ábrát, ritmikus sort kirakni 

 munkájában balról - jobbra haladjon 

 alakuljon ki kezessége, testsémája  

 

10.6  Zenei nevelés alapjai 

Célja: 

 a zenei érdeklődés felkeltése 

 a környezet hangjainak felismerése, differenciálása 

 utánzásra késztetés  

 a ritmusérzék fejlesztése 

 a gyermek érzelmi életének alakítása, a gátlások oldása 

 a zenei hallás fejlesztése 

 hangulatkeltés, motiválás 

 a beszéd, mozgás, zene, játék összekapcsolása, egymás hatásának erősítése 

 a nagyon egyszerű népi mondókák, versek, énekek megtanítása, mozgással kísérése  

 a zenehallgatás megszerettetése 

 a csend, a zörejek, a zene szerepének értékelése 

Az SNI - s gyermek életét végigkíséri a zene. A zene megnyugtató, elringató, figyelemfelkeltő, 

motiváló szereppel bír. 

 

A zenei nevelés helye az óvodában 

A felnőtt minden olyan alkalommal énekelhet, amikor a gyermekek jó közérzettel 

tevékenykednek, szabadon játszanak. Teh6t nem csupán a kötött foglalkozásokon. Használhatja 

motiválásként, a gyermek megnyugtatására, akár jutalmazhat is vele. Az éneklés a felnőtt es 

gyermek közötti személyes kapcsolatot elmélyíti, közös örömszerzés forrása. 

Az SNI - s óvodások életében a höcölő, lovagoltató énekek, mondókák fordulnak elő gyakran. 

Ezeknél a dal, a mondóka lüktetését mindig mozgás kíséri. a gyermekek nem értik a dalok 

mondanivalóját, de érzik ritmusát, élvezik dallamát, tempóját, a keletkező feszültséget. a 

gyakorlások, ismétlések során várják a „csattanót”. Ezeknél a játékos együttléteknél a testi 

kapcsolat is fontos. 

A gyermek képzelete fejlődésével Ő is utánozza a felnőttet, eljátssza babával, társaival az ismert 

dalt. 

A mindennapok során számtalan mód nyílik az éneklésre. A motiváción túl meséskönyv 

nézegetésekor körjáték játszásánál, altatásnál énekelhet a pedagógus. Ilyenkor csak egy-két 

ismétlést alkalmaz, addig énekel, míg a gyermekek figyelik az énekszót. 

Az élőzene, az énekhangon túl hangszerek is szerepelnek az óvodában. A felnőtt hangszeres 

játékának hallgatásán túl maguk is megszólaltatnak hangszereket, a közös éneklést egyenletes 

lüktetéssel kísérik, tapsolnak, dobolnak, körbejárnak a dalra. 

A gyermekek a kedvenc énekeket, mondókákat megpróbálják énekelni, dúdolni, imitálni. Sokszor 

csak a dallam foszlányai ismerhetők fel és a dalt kísérő mozdulat mutatásával jelzi a gyermek, mit 

szeretne hallani. 

Bár hangsúlyoztuk, hogy a Kodály-módszernek megfelelő, egyszerű, kis hangterjedelmű dalokat 

alkalmazzák elsősorban, azonban a speciális nevelési szükségletű gyermekeknél, ha az utánzásra 
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késztetés a cél, alkalmazhatók a jól mutogatható, bonyolultabb dalok is. Itt a cél nem a pontos 

intonáció, hanem a mozgás utánzása.  

Sérült gyermekek beszédfejlesztésénél is fontosak a mondókák, énekek. sokszor ezek kulcsszavai 

jelentik a gyermekek első önálló szavait is. 

A ritmusfejlesztés során az egyenletes lüktetésen túl érzékeltetik a gyors és lassú ritmust, a magas 

és mély hangokat.  

Az óvodások szívesen énekelnek, sok mondókát ismernek, képesek a dallam alapján felismerni 

kedvenc dalaikat, szívesen vesznek részt mozgásos, énekes játékokban. 

Feltétlenül indokolt a zenei nevelésre nagyobb hangsúlyt fektetni harmonikus 

személyiségfejlődésük, életük teljesebb tétele érdekében. 

 

Elvárások az óvodáztatás végén: 

 a hallott, előadott mondókákat kísérjék mozgással 

 ismerjék fel a tanult énekeket 

 szívesen vegyenek részt dalos játékokban 

 szívesen énekeljenek 

 tudjanak egyenletes lüktetéssel kísérni egyszerű hangszerekkel, pl.: dobbal 

 ismerjék és bátran szólaltassanak meg hangszereket 

 próbálkozzanak leutánozni egyszerű tánclépéseket, mozgás – ritmus - szöveg 

összekapcsolása 

 

10.7 Egyéni fejlesztés  

A gyermek speciális nevelési szükségletéhez, a képesség-struktúra egyenetlenségéhez igazodó, 

sérülés specifikus fejlesztés.  

Alapja a gyermek TKVSZRB által kiadott szakértői véleményben megfogalmazott fejlesztési 

feladat. Az egyéni fejlesztési tervek elkészítését megelőzi a szülővel történő beszélgetés, a 

gyermek anamnézisének megismerése. Közösségben történő megfigyelésére, a játék, a 

feladatvégzés, mozgás, önkiszolgálás, kommunikáció, manipuláció, vizuális, taktilis, akusztikus 

észlelés területén. 
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Célja: 

 hatásfokozó, erősítő, támogató, kiegyenlítő - esetleg tehetséggondozó tevékenység a 

tanulási munkatevékenység, illetve a közösségi élet nehézségeinek leküzdése érdekében 

 esetleges társuló sérülésekből adódó problémák kiküszöbölése 

 taktilis, kinesztetikus, vizuális, auditív ingerléssel, a játékok, eszközök felhívó jellegé ki-

haszná1va növelni az együttműködő készséget, a kitartást, feladattartást, fejleszteni a 

modális, intermodális, szeriális észlelést 

 a figyelem, az emlékezet fejlesztése, a nyelvi zavarok kiküszöbölése, a beszédszervek 

ügyesítése, a beszédindítás 

 a formaészle1és, alak-háttér differenciáló képesség a látási - hallási diszkrimininációs 

készség fejlesztése 

 a finommotoros készség, a formakivitelező készség fejlesztése 

 a megfigyelőkészség fokozása 

 a kognitív funkciók közül a válogatás, csoportosítás, rendezés (nagyság, szín, forma 

szerint), analógiák, a rész-egész viszony észrevétele. Az analizáló-szintetizáló készség, a 

szerialitás fejlesztése. 

 

"Ahhoz a szinthez kapcsolódva kell a fejlesztést elkezdeni, illetve ott kell fejleszteni, ahol a 

gyermek még biztonságosan mozog, s a tudás már készségszintű, mert csak így válik lehetőséggé 

számára az eredményes feladatvégzés." - írja Vigotszkij, s ezzel maximálisan egyet kell érteni. 

 

Az együttműködéshez nélkülözhetetlen a szándékos figyelem. Ez olyan szenzoros organizációt 

kíván, amely minden cselekvésben a lényeges érzékletet különbözteti meg a lényegtelentől. A 

vizuális figyelmet a kívánt tárgyra kell irányítani. Olyan játékszituációt kell biztosítani, amelyben 

a gyermek velünk szembeni interakciója számára érdekes lesz. A gyermek csak óvatos 

előrehaladással tapasztalhatja meg egy feladat struktúráját és variánsait, s próbálja az újat a 

jelenlévő rendszerbe besorolni.  Ezért fontos, hogy a feladatok egy adott foglalkozáson belül is 

legyenek változatosak, de ne legyen túl nagy a különbség a régi és újabb feladat között. 

A szűk transzfer játéktér, a konkrétság, a generalizáció, átadó képesség csekélyebb volta miatt 

mindig konkrét, közvetlen, a valóságra irányuló tevékenységet kell végezni. Meg kell tanulniuk 

hasonlóságot képezni, majd általánosítani. 

Az egyéni fejlesztésnél éppen a gyermekek sokfélesége miatt témaköröket megjelölni, "receptet" 

adni nem lehet. 

De fontos, hogy sor kerüljön a fixálás, a tárgyra irányultság, a tárgy szemmel való követése, a 

változás, illetve állandóság megfigyelésére.  

Fontos, hogy a csoportos és egyéni fejlesztés összhangban - az utóbbi egyénre szabott - legyen, 

hogy kellő időt biztosítson a gyakorlásra, s ne nélkülözze a pedagógiai tudatosságot. 

A következőkben rendszerezzük az egyes részterületek fejlesztését szolgáló gyakorlatokat, annak 

hangsúlyozásával, hogy ezek nem öncélú funkciótréningek, hanem az egész személyiséget 

fejlesztő tevékenységek. Hisz minden képességfejlesztés hat az észlelés, emlékezet, figyelem, 

beszéd, gondolkodás fejlesztésére egyaránt. 

 

A mozgásfejlesztésre irányuló gyakorlatok: 

 a testkép, testfogalom, testséma fejlesztése, 



 

115 

 

 a vesztibuláris rendszer fejlesztése, statikus illetve dinamikus-egyensúlyt fejlesztő 

gyakorlatok (kitámasztás erősítése), 

 a két testfél mozgásának összerendezése, posztúra utánzás, téri tájékozódás fejlesztése, 

 a mozgás- és beszéd (ritmus) összekapcsolása, 

 bizalomerősítés. 

 

A beszédindítást segítő gyakorlatok: 

 a beszédre való figyelés fejlesztése, 

 a beszédszervek ügyesítése, 

 aktív szókincs bővítése, 

 a verbális és nonverbális jelzések megtanítása, 

 grammatikai rendszer kiépítése, 

 a szerialitás gyakorlása, analógiák alkalmazása, 

 beszédmegértés segítése, 

 színek egyeztetése, megnevezése, osztályozás, válogatás, csoportosítás, fő fogalom alá 

rendezés, jelzők megismertetése, 

 ritmikus sorok kialakítása. 

 

A megismerő tevékenység fejlesztését szolgáló gyakorlatok: 

 érzékelést, észlelést fejlesztő gyakorlatok (modális, intermodális, szeriális észlelés 

fejlesztése), 

 a figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése, a figyelem tartósságának fokozása, a lényeges 

lényegtelen dolgok megkülönböztetése, késleltetett figyelem kialakítása, 

 az emlékezet fejlesztése, a felidézés segítése, az azonosság - különbség felismerése, 

összehasonlítás, 

 a rész - egész viszony érzékeltetése, 

 hiány felismerése, változás észrevétele, 

 analizáló - szintetizáló készség fejlesztése, 

 fő fogalom alá rendelés, 

 analizáló gondolkodás fejlesztése, 

 a szerialitás fejlesztése. 

 

 

A vizuomotoros koordináció fejlesztését szolgáló gyakorlatok: 

 ujjak ügyesítése 

 kézügyességet fejlesztő gyakorlatok 

 fixációs gyakorlatok 

 a szem-kéz koordináció fejlesztése 

 a szenzomotoros koordináció fejlesztése 

 az ábrázoló készség fejlesztése, helyes ceruza-fogás, kellő nyomaték kialakítása, a 

rajzkészség fejlesztése 

 a téri orientáció, alak - háttér differenciáló készség fejlesztése 
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Az egyéni fejlesztést a napirendbe építve, a szabad, ill. irányított játéktevékenység keretei között, 

illetve a foglalkozások során valósítjuk meg. 

Egyéni feladat adással differenciált feladatvégzés történik. 

 

10.8 Habilitáció rehabilitáció   

 

A gyermekek habilitációs és rehabilitációs célú fejlesztésének alapja a szakértői bizottság 

szakértői véleménye. 

Az óvodai munka során figyelni kell:  

- óvó, védő környezetre, melyben a gyermek harmonikus személyiség fejlődése biztosítva 

van, mely elfogadó, és tovább vivő 

- a gyermeket önmagához kell mérni, az elvárásoknak tekintetbe kell venni a fogyatékosság, 

autizmus spektrum zavar, egyéb pszichés fejlődési zavar mértékét 

- terhelhetőséget a gyermek biológiai állapota, esetleges fennálló társuló fogyatékossága, 

személyiség jegyei befolyásolhatják 

-  

Célok:  

- hiányzó, vagy sérült funkciók kompenzálása, vagy helyreállítása a meglévő ép funkciók 

bevonásával 

- a funkciók közötti egyensúly helyreállítására törekvés 

- speciális eszközök elfogadtatása, használatának tanítása 

- sikerélményhez juttatás 

- eredményes területek előtérbe helyezése 

 

A habilitációs rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők: 

- fogyatékosság típusa, súlyossága 

- a fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának, és a speciális ellátás kezdetének 

ideje 

- korai időszak fejlődésmenete 

- a gyermek életkora, egészségi állapota, rehabilitációs műtétei 

- képességei, kialakult készségei 

- kognitív funkciói, meglévő ismerete 

- családi háttere 

 

A fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés folyamatait, a 

motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek és az értelmi képességek fejlesztését.  

Óvodánkban a habilitációs és rehabilitációs fejlesztések szervesen beépülnek a napirendbe, 

egyéni, micro,- kis,- és csoportos keretek közt megvalósítva.  
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11. Az óvodai élet szervezeti keretei 

 

Az óvodai tevékenységek az alábbi keretek között folynak: 

 szabad játék 

 választható tevékenységek 

 kötelezően választható tevékenységek 

 kötött foglalkozások 

Mivel az SNI - s óvodások spontán tanulása is sérült, indokolt, hogy a többségi óvodáktól eltérően 

a kötelező foglalkozások száma (csoportos, vagy mikro csoportos formában) magasabb legyen, 

illetve egyéni fejlesztő foglalkozások is beépüljenek a napirendbe. a játéktevékenység során is 

fontos a pedagógus nagyobb mértékű jelenléte, a játékra nevelés. 

Az egész napos tevékenység során a csoportos foglalkozások, a szabadban végzett játék és a 

csoportszoba előterében lévő játékeszközök lehetőséget biztosítanak a mozgásigény kielégítésére. 

 

11.1 Heti rend 

A heti rend összeállításának elvei: 

 Biztosítani kell a szabad játék megfelelő időtartamát. 

 Az egyéni fejlesztéshez mindennap lehetőséget kell biztosítani. 

 Naponta biztosítani kell a rendszeres, szabadban történő mozgásfejlesztést. Ennek kerete 

és időtartama változó, időjárás, aktuális tevékenység, terhelhetőség függvénye. 

 A lehetőségeket figyelembe véve naponta legyen lehetőség a művészeti tevékenységekre. 

                Foglalkozás neve 

 

                   Heti óraszám 

Játék 

 

5 

Mozgásfejlesztés 

 

5 

Anyanyelv és kommunikáció 

(A környezet megismerése, kognitív 

fejlesztés, mese - vers) 

 

 

4 

 

Vizuomotoros fejlesztés 

 

2 

Zenei nevelés 

 

2 

Önkiszolgálás 

 

2 

 

Egyéni fejlesztés 

Habilitáció rehabilitáció 

A mindennapi tevékenységekbe beágyazva. 

11.2 Napirend 

 

  8:00-  9:30 - Játék, kezdeményezett tevékenység, egyéni fejlesztés 

  9:30-10:00 - Mozgásfejlesztés  

10:00-10:15 - Mosdóbeli tevékenység 

10:15-10:35  - Tízórai 
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10:35-11:10 - Közös foglalkozás, szabad játék (csoportos) 

11:10-12:00 - Levegőzés, szabadban történő játék 

12:00-13:00 - Mosdóbeli tevékenység, ebéd, igény szerinti mosdóbeli tevékenység 

13:00-14:45 - Pihenő 

14:45-15:00 - Mosdóbeli tevékenység 

15:00-15:15 - Uzsonna 

15:15-16:00 - Játék, téma ismétlés, folyamatos hazabocsátás 

 

A pedagógus fejlesztő munkáját 1 óvodai dajka segíti, aki a gyerekek szabad játékát is képes 

irányítani.  

A napirend csupán keret, amely rugalmasan alkalmazkodik a gyermekek igényeihez. A 

foglalkozások időtartama függ a gyerekcsoport fejlettségétől, témától, az egyes gyerekek aznapi 

állapotától, terhelhetőségétől. Így lehetnek 5-10-15-20 perces foglalkozások is. 

A szokásrend, a mindennapok ritmikus ismétlődései tagolják az óvoda életét. Az SNI - s 

kisgyermekeknek különösen szüksége van az ismert és áttekinthető, tagolt napirendre, a biztos 

támpontokra. 

 

11.3 Tervezés 

A pedagógus 2 havi tematikus tervet készít, melyek a tevékenységközpontokra lebontva mutatják 

az adott téma feldolgozásának módját. Az egy-egy témára szánt idő 6 hét. 

Témakörök szerinti csoportosítás: 

 Közlekedés  szeptember-október 

 Család   november-december 

 Testünk  január-február 

 Állatok  március-április 

 Növények  május-június 

 

A tervezés dokumentációjában megtalálható a témakörökhöz kapcsolódó gyűjtőmunka, 

élményszerzés, a feldolgozandó anyag célja, feladata, és az alkalmazott módszerek.  

A témaköröket heti bontásban részletezzük, alkalmazkodva a gyerekek igényeihez, állapotukhoz, 

terhelhetőségükhöz.  

 

12. Egészséges életmód alakítása 

 

Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

Ennek egyik fontos területe az egészséges életmód megismertetése, alapjainak lerakása, az 

egészség megőrzésének segítése. 

Az óvoda feladata: 

 a gyermek gondozása, testi és lelki szükségleteinek kielégítése 

 mozgásigény kielégítése 

 a gyermek testi képességei kibontakoztatásának elősegítése 

 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása 

 az egészséges életmód megismertetése, a testápolás, étkezés, öltözködés, pihenés, betegség 

megelőzés, és egészség megőrzés tekintetében 

 biztonságos környezet megteremtése 
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 környezettudatos magatartás megismertetése 

 környezetvédelem  

 

A gyermekek gondozása a napi feladatok szerves része, törekszünk arra, hogy minden kisgyermek 

megkapja azt az odafigyelést, szeretetteljes odafordulást, amit állapota, szükségletei, képességei 

igényelnek.  

A napirendbe beépítve valósítjuk meg a szabadlevegőn, udvaron történő levegőzést, játékot.  

Különféle, nagymozgásokat fejlesztő játékokkal (tricikli, kismotor, roller, csúszda, stb.) segítjük 

elő, hogy ezen alkalmak is hasznosan teljenek.  

Az időjárásra tekintettel kérjük a szülőket, hogy az udvari játékhoz biztosítsanak gyermekeiknek 

megfelelő ruházatot, cipőt, csizmát. (pl.: anorák nadrág, gumicsizma, esőkabát, stb.) 

Minden nap, a délelőtt folyamán szezonális gyümölccsel kínáljuk a gyerekeket. Célunk, hogy 

ismerkedjenek a gyümölcsökkel, ízekkel, és bátran kóstoljanak, fogyasszanak általuk nem ismert, 

vagy kedvelt gyümölcsöt is.  

Az étkezések alkalmával tekintettel vagyunk az egyéni ízlésekre, tiszteletben tartjuk az 

elfogyasztani kívánt étel mennyiségét, illetve fajtáját.  

A megfelelő életritmus kialakításához hozzá tartozik az életkornak megfelelő napirend. Az óvodás 

korosztály számára fontos a délutáni pihenés. Nyugodt légkör, biztonságot árasztó környezet, a 

fiziológiai igények kielégítése mind ezt a célt szolgálják. Átszellőztetett csoportszobában, saját 

ágyneműben, könnyített öltözetben pihenhetnek a gyerekek. Mindenki igénye szerint, van, aki 

elalszik, van, aki társait nem zavarva csendesen pihen.  

A tanév folyamán nagy hangsúlyt kap a betegség megelőzés, egészség megőrzés kérdése is. (pl.: 

megfelelő ruhadarabok, orrfújás szorgalmazása, kellő folyadék bevitel elérése, stb.) 

A csoportszoba berendezése, a játékok elhelyezése mind a biztonságos környezet megteremtését 

tartják szem előtt. Barátságos, testméreteiknek, igényeiknek megfelelő bútorok, játékok, 

mesesarok, a fényképeikkel, munkáikkal díszített falak, mind az elfogadó légkört, a meghitt 

együvé tartozást sugallják. 

A tapasztalati úton történő ismeretátadások során felhívjuk a gyerek figyelmét a 

környezetvédelemre, a környezettudatos magatartás fontosságára. (szemetet, használt zsebkendőt, 

szalvétát kukába dobunk, a csapot csak kicsit nyitjuk meg, gyűjtjük a kupakokat, hasznosítjuk a 

papírt, dobozokat, pl.: vizuális nevelés alkalmával alkotunk belőlük, illetve barkácsoláskor 

azokból dolgozunk) 

 

13. Ellenőrzés, értékelés 

 

13.1 A gyermek fejlődésének és fejlesztésének regisztrálása – mérések 

A pedagógus a tanév elején pedagógiai megfigyeléseit írásban rögzíti. Ehhez a Walter Strassmeier 

által kidolgozott felmérőlapokat használja, (Forrás: Halmozottan sérült, súlyosan 

mozgáskorlátozott gyermekek nevelése, fejlesztése – Szemelvénygyűjtemény szerk: Márkus 

Eszter BGGYTF 1996.). 

E skála 5 területen vizsgál: 

 önellátás 

 finommotorika 

 nagymozgás 

 nyelv-beszéd 
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 gondolkodás-érzékelés 

 

Óvodába kerüléskor gyerekek megfigyelését követően, a gyermek gyógypedagógiai, 

pszichológiai, orvosi leletei alapján a szakértői bizottság által a szakvéleményben megfogalmazott 

útmutatások ismeretében és a szülők igényeit is megismerve készül el a gyermek egyéni fejlesztési 

terve. 

Az egyéni fejlesztési terv a kis lépések, a fokozatosság, az egymásra épülő fejlesztési tartalmak 

elvét alkalmazza. 

A pedagógusok rendszeres esetmegbeszéléseken keresik a lehető legjobb megoldást egy-egy 

gyermek számára. 

A szülők napi beszélgetések, eseti találkozások, megbeszélések, a gyerekek munkáiból, a közös 

események, rendezvények alkalmával győződhetnek meg az óvodai fejlesztés hatásairól.  

A tanköteles gyerekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

iskolaérettségi vizsgálatán vesznek részt.  

Ezután történik a sérülés specifikus beiskolázás, mely figyelembe veszi a bizottság ajánlásában 

leírtakat.  

Lehetőségeinket figyelembe véve, az óvodai csoportból kikerült gyermekek további életútját 

figyelemmel kísérjük. Fontos számunkra továbbhaladásuk, új közösségükbe történő 

beilleszkedésük. 

 

13.2 Gyermekek értékelése 

 

A hatékony nevelői, oktatói munka alapja a gyerekek megismerése. 

A fejlesztő munka hatására a gyerekek folyamatos változáson mennek keresztül, amelyek során 

hol előre lépnek, hol megtorpannak.  

Ellenőrzési munkánk nem ragadhat meg egy ponton, az akkor hatékony, ha folyamatában nézzük. 

A folyamatos megfigyelések, tapasztalatok gyűjtése, rendszerezése, azok fejlesztő, előre mutató 

összegzése adja a továbblépések alapját.  

Az ellenőrzés kiterjed:  

 folyamatok ellenőrzésére (szokások megismerése, szabályoknak megfelelő feladatvégzés, 

magatartás, stb.) 

 egyes fejlesztendő területeken elért eredmények megítélésére 

Mindezek történhetnek ciklikusan illetve folyamatosan.  

Az ellenőrzésben részt vesz a gyógypedagógus, munkaközösség vezető, igazgató helyettes, 

igazgató, de maga a szülő is. 
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14. Személyi és tárgyi feltételek 
14.1 Személyi feltételek 

 

 

Óvodapedagógus, gyógypedagógus 

 

2 fő 

 

 

Óvodai dajka 

 

1 fő 

 

 

Az óvodai csoport 2 fős modellel, délelőtti és délutáni heti váltásban működik.  

A dajka a pedagógus irányítását figyelembe véve, tevékenyen vesz részt a fejlesztésben, 

gondozásban, állandó jelenlétével segíti a pedagógiai munkát.  

14.2. Tárgyi feltételek: A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint 

1. ÓVODA 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a megjegyzésben 

külön feltüntetve) 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, 
megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

 A B C D 

1. Eszközök, 

felszerelések 

Mennyiségi mutató Megjegyzés Megtalálható (I, N, 

Nem releváns) 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 

1 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

óvodában is 

 

a csoportszoba alapterülete 

nem lehet kevesebb, mint 

2 m
2
/fő 

I 

3. gyermekágy/fektető 

tároló helyiség 

óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 

valamennyi gyermekágy 

tárolására alkalmas) 

csoportonként 1 

 I 

4. tornaszoba, 

sportszertárral 

óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

A tornaszoba kialakítása 

kötelező. 

Amennyiben további 

tornaszoba kialakítása válik 

szükségessé, úgy a 

gyermekek számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül más 

nevelési-oktatási 

intézménnyel-, illetve 

I 
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sportolásra alkalmas 

létesítmény 

üzemeltetőjével írásban 

kötött megállapodás 

alapján is biztosítható a 

tornaszoba vagy 

tornaterem helyiség 

használata. 

 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben 

helyben kell kialakítani. 

5. logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

óvodában a logopédiai és 

az egyéni foglalkoztatókat 

külön kell kialakítani 

N 

6. óvodapszichológusi 

helyiség 

ha az 

óvodapszichológus 

alkalmazása kötelező 

óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

óvodában helyben 

alakítandó ki. 

Nem releváns 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

közterületen, iskolában is 

kialakítható, ha adott 

időben biztosítható a 

kizárólagos használat az 

óvoda részére 

 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben 

helyben kell kialakítani 

I 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és 

azon a telephelyen, 

amelyen az 

intézményvezető-

helyettes, illetve 

tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása 

nem kötelező 1 

 I 

9. intézményvezető-

helyettesi iroda 

ha az óvodában 

intézményvezető-

helyettes alkalmazása 

kötelező (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 I 
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10. tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes 

Ha az óvodában 

tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása 

kötelező, székhelyen és 

telephelyen 1 

 Nem releváns 

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az 

óvodatitkár alkalmazása 

kötelező 

óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. 

alapján az óvodatitkár 

alkalmazása kötelezően 

előírt, a feladatellátáshoz 

szükséges hely a 

tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettesi irodával közösen 

is kialakítható, ha azt a 

helyiség mérete lehetővé 

teszi. 

Nem releváns 

12. nevelőtestületi és 

könyvtárszoba 

óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

A könyvtárszoba abban az 

esetben alakítható ki a 

nevelőtestületi szobával 

együtt, ha azt a helyiség 

mérete lehetővé teszi.  

A könyvtárszoba legalább 

500 könyvtári dokumentum 

befogadására legyen 

alkalmas, az 

óvodapedagógusok 

felkészüléséhez. 

I 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

 Nem releváns 

14. többcélú helyiség (szülői 

fogadásra, tárgyalásra, 

ünnepek megtartására 

alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

 I 

15. orvosi szoba, elkülönítő 

szoba 

óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

Az orvosi szoba kialakítása, 

létesítése nem kötelező, 

amennyiben az óvoda- 

egészségügyi szolgálat 

nyilatkozata szerint a 

gyermekek ellátása - 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben 

I 
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helyben kell kialakítani. 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 

1 

Másik gyermekcsoporttal 

közösen is kialakítható, ha 

a helyiség alapterülete, 

illetve a gyermekek száma 

azt lehetővé teszi. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

óvodában nem alakítható ki 

másik csoporttal közösen. 

N 

17. gyermekmosdó, WC 

helyiség 

gyermekcsoportonként 

1 (WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám 

figyelembevételével. 

Másik gyermekcsoporttal 

közösen is kialakítható, ha 

a helyiség alapterülete, 

illetve a gyermekek száma 

azt lehetővé teszi. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

óvodában nem alakítható ki 

másik csoporttal közösen 

és ott ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermeket nevelnek, az 

akadálymentes WC 

kialakítása is kötelező. 

I 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 

csoportok száma több 

mint hat 2 

A kialakításnál figyelemmel 

kell lenni arra is, hogy férfi 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

óvodában 

gyógypedagógusok, 

konduktorok is 

alkalmazásba kerülhetnek. 

N 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 

csoportok száma több 

mint hat 2, 

vagy az óvoda épülete 

emeletes, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel 

kell lenni arra is, hogy férfi 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

óvodában 

gyógypedagógusok, 

konduktorok is 

alkalmazásba kerülhetnek. 

I 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 

csoportok száma több 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

A kialakításnál figyelemmel 

kell lenni arra is, hogy férfi 

I 
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mint hat, vagy az óvoda 

épülete emeletes, 

szintenként 1 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

óvodában 

gyógypedagógusok, 

konduktorok is 

alkalmazásba kerülhetnek. 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

A kialakításnál figyelemmel 

kell lenni arra is, hogy férfi 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

óvodában 

gyógypedagógusok, 

konduktorok is 

alkalmazásba kerülhetnek. 

I 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

 N 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

óvodában, ahol a szárító 

helyiség a mosó, vasaló 

helyiséggel együtt 

kialakítható. 

N 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

 I 

25. főzőkonyha óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési 

program szerint, helyben 

főznek. 

N 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

 I 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

 Nem releváns 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési 

program szerint, helyben 

főznek. 

Nem releváns 

29. földesárú raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési 

program szerint, helyben 

főznek. 

Nem releváns 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési 

program szerint, helyben 

főznek. 

Nem releváns 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

óvodában. 

Nem releváns 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen Gyógypedagógiai, N 
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és telephelyen) 

szintenként 2 

konduktív pedagógiai 

óvodában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket nevelnek. 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

 Nem releváns 

34. A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában, tervezési program többet is előírhat. 

 

 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját 

kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

 A B C D 

1. 1. Csoportszoba   Megtalálható (Igen, 

Nem, Nem releváns) 

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 

1 

Mozgássérült esetén 

kemény ágybetétek, 

decubitus matrac egyéni 

szükséglet szerint;  

látás- és középsúlyos 

értelmi fogyatékos esetén 

védőszegély (rács). 

I 

3. gyermekszék 

(ergonomikus) 

gyermeklétszám szerint 

1 

Mozgássérült, látás- és 

középsúlyos értelmi 

fogyatékos esetén állítható 

magasságú, lábtartóval és 

ülőkével. 

I 

4. gyermekasztal gyermeklétszám 

figyelembevételével 

Mozgássérült, látás- és 

középsúlyos értelmi 

fogyatékos esetén állítható 

magasságú, dönthető lapú, 

peremes, egyszemélyes 

óvoda asztalok. 

I 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak 

lefedésére alkalmas 

méretben 

 I 

6. szőnyeg gyermekcsoportonként, 

a padló egyötödének 

lefedésére alkalmas 

méretben 

 I 

7. játéktartó szekrény 

vagy polc 

gyermekcsoportonként 

2, sajátos nevelési 

igényű gyermek esetén 

további 1 

 I 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként  I 
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1 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 

1 

 N 

10. textiltároló és 

foglalkozási 

eszköztároló szekrény 

gyermekcsoportonként 

1 

 I 

11. edény- és evőeszköz-

tároló szekrény 

gyermekcsoportonként 

1 

 I 

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 

1 

 I 

13. 2. Tornaszoba   I 

14. tornapad 2  I 

15. tornaszőnyeg 1  I 

16. bordásfal 2  I 

17. mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt 

kielégítő készlet 

1  I 

18. egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

felszerelések 

három gyermek 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

Ha az óvoda sajátos 

nevelési igényű gyermeket 

nevel;  

a pedagógiai programban 

foglaltak szerint. 

I 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

 N 

20. a fogyatékosság 

típusának megfelelő, a 

tanulási képességet 

fejlesztő eszközök 

 A pedagógiai programban 

foglaltak szerint. 

I 

21. tükör (az asztal 

szélességében) 

1  I 

22. Asztal 1  I 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. I 

24. Szőnyeg 1  I 

25. játéktartó szekrény 

vagy könyvek 

tárolására is alkalmas 

polc 

1  I 

26. 4. 

óvodapszichológusi 

szoba 

Gyermeklétszám 

szerint 

 Nem releváns 

27. Asztal 1  Nem releváns 

28. Szék 4  Nem releváns 

29. Szőnyeg 1  Nem releváns 
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30. Könyvek, iratok 

tárolására is alkalmas 

polc 

1  Nem releváns 

31. 5. Játszóudvar   I 

32. kerti asztal gyermekcsoportonként 

1 

 I 

33. kerti pad gyermekcsoportonként 

2 

 I 

34. Babaház gyermekcsoportonként 

1 

 N 

35. udvari homokozó gyermekcsoportonként 

1 

 N 

36. Takaróháló homokozónkként 1 A homokozó használaton 

kívüli lefedéséhez. 

N 

37. mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt 

kielégítő eszközök 

V. rész szerint  I 

38. 12. 

Gyermekmosdó, 

WC helyiség 

  I 

39. Törülközőtartó gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 I 

40. Falitükör mosdókagylónként 1  I 

41. rekeszes fali polc 

(fogmosótartó) 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 N 

 

 

15. Záró rendelkezések 
Az intézmény Pedagógiai Programjával megegyezően. 
Az óvodai nevelési program érvényességi ideje határozatlan időre szól.  

A nevelőtestület négyévente felülvizsgálja, értékeli, számba veszi az erényeket, hibákat.  

Közös konszenzus után, a nevelőtestület, az igazgatóval egyetértésben dönt az esetleges 

változtatásokról.  

A SZÍNES GYERMEKVILÁG óvodai program nyilvános, minden érdeklődő számára 

megtekinthető, elérhető.  

 

 

Készítette: Tóth Ferencné óvodapedagógus, gyógypedagógus 
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Készítette:    Porupsánszkiné Giel Éva Krisztina 

                     Szabó Annamária 
 

 

Daru Éva Katalin 

                                                                                                           intézményvezető 
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1.Bevezetés 

 

Intézményünkben a 2014/2015 – ös tanévtől kezdve működik fejlesztő – nevelő oktatás a súlyosan 

halmozottan fogyatékos tanulók számára. 

 

2. A fejlesztő nevelés-oktatás programja 

 

2.1. Törvényi háttér 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2006. január 1-én érvénybe lépett módosítása 

(30/A §) értelmében: 

 

„A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek, annak a tanítási évnek az első napjától, amelyben a 

hatodik életévét betölti, a fejlesztő felkészítés keretei között a tankötelezettségét teljesíti (a 

továbbiakban: fejlesztő iskolai oktatás)”. A fejlesztő iskolai oktatásban rehabilitációs pedagógiai 

programot és annak alapján egyéni fejlesztési terveket készítenek.” A fejlesztő iskolai oktatást a 

Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatása irányelvének alkalmazásával kell 

megszervezni, oly módon, hogy a heti fejlesztő foglalkozások száma elérje a húsz órát.” 

 

Jelen rehabilitációs program segítséget nyújt a fejlesztő iskolai oktatás megtervezéséhez és 

megszervezéséhez, illetve a rehabilitációs pedagógiai programok és egyéni fejlesztési tervek 

elkészítéséhez. 

 

A fejlesztő iskolai oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig köteles részt venni, 

amelyben betölti a tizennyolcadik életévét. a fejlesztő iskolai oktatásban a tanuló annak a 

tanévnek a végéig vehet részt, amelyben betölti a huszonharmadik életévét. A fejlesztő iskolai 

oktatásban a tanulókat a fogyatékosságuk, fejlettségük és életkoruk alapján osztják be fejlesztő 

csoportokba. Azoknak a tanulóknak, akiket a szakértői bizottságok fejlesztő iskolai oktatásra 

javasoltak, biztosítani kell a közoktatási intézményekben történő fejlesztését, a gyermek 

mindennapi eljutását az intézménybe. 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 

15. § 1) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, 

amelyben a hatodik életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti a 

tankötelezettségét. A fejlesztő nevelés-oktatást az oktatásért felelős miniszter rendeletében 

foglaltak alkalmazásával, a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus, 

gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, 

konduktor(tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus) foglalkoztatásával, a szülő igénye, a 

gyermek állapota és a szakértői bizottság fejlesztő foglalkozások heti óraszámára vonatkozó 

javaslatának figyelembevételével kell megszervezni. 
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4) A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig köteles részt 

venni, amelyben betölti a tizenhatodik életévét és annak a tanítási évnek az utolsó napjáig vehet 

részt, amelyben betölti a huszonharmadik életévét. A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulókat a 

sajátos nevelési igényük, fejlettségük és életkoruk alapján osztják be fejlesztő csoportokba. 

 

(5) Ha a tanuló - a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint - iskolába járással 

nem tud részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban, a tankötelezettségét a fejlesztő nevelés-oktatást 

nyújtó iskola által szervezett egyéni fejlesztés keretében teljesíti. Az egyéni fejlesztés 

megszervezhető 

 

a) otthoni ellátás keretében,  

b) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellát
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2.2. A fejlesztő nevelés-oktatás 

 

A fejlesztő nevelés-oktatást, fejlesztést egyrészt a közoktatási törvényben, másrészt a Súlyos és 

halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés- oktatás irányelvében (22/2006. (V.22.) OM 

rendelet) megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően kell megszervezni. Az oktatás szervezeti és 

tartalmi struktúráját az intézmény a helyi adottságoknak és szükségleteknek megfelelően 

alakíthatja. 

 

2.3. A rehabilitációs pedagógiai program 

 

A fejlesztő nevelés-oktatás alapdokumentuma a rehabilitációs pedagógiai program és a tanulók 

egyéni fejlesztési tervei. 

 

A rehabilitációs pedagógiai program elkészítésénél figyelembe kell venni: 

 

- a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók pedagógiájának alapelveit, a gyógypedagógia 

tudományelméletét, filozófiáját, módszereit, eszközeit, gyakorlatát,  

 

- a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatásának Irányelvét,  

- a szülők elvárásait, a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit,  

 

- az intézmény fenntartójának minőségfejlesztési programját vagy a maguk választotta 

minőségfejlesztési eszköztárat.  

 

Elméleti alapját elsősorban Franziska Schäffer koncepciója képezi, melynek megvalósíthatóságát 

hazai gyakorlati tapasztalatok is alátámasztják. Egy egységes fejlesztő programot kell készíteni, 

amely támpontul szolgál az egyéni képességekhez igazított fejlesztés megtervezéséhez. A 

rehabilitációs pedagógiai program tervezésekor tekintettel kell lenni – a törvényi előírásokon kívül 

- az ellátottak körének adottságaira és szükségleteire. „A közoktatási szolgáltatás kialakításakor, a 

nevelés, oktatás, fejlesztés tartalmi kidolgozásakor a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek 

reális életpályája és lehetőségei fontos szerepet játszanak. A nevelés, oktatás, fejlesztés és képzés 

célkitűzései között a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermek, fiatal későbbi életére való 

felkészítése hangsúlyos helyen szerepel. Ennek érdekében kell lehetőségeiket maximálisan 

kihasználva, személyiségük kibontakozását a megfelelő módszerekkel és eszközökkel, neveléssel 

és terápiával segíteni, hogy a lehetőségekhez mért legnagyobb önállóságot érhessék el a 

mindennapos tevékenységekben (önellátásban, önkiszolgálásban), mozgásképességben, 

kommunikációban. Ennek értelmében az intézményrendszeren belül olyan célkitűzéseket és 

követelményeket kell megfogalmazni, hogy azokat reálisan teljesíteni tudják a gyermekek. 

Mindeközben fel kell adni a teljesítmény-orientált szemléletet, helyette szükséglet- és kínálat-

orientált pedagógiai tevékenység kialakítására kell törekedni. Az iskola legfőbb kritériuma, hogy a 

tanulás színtere, s ha valakinek arra van szüksége, hogy meg tanuljon egyedül enni, vagy háton-

fekvésből felülni stb., akkor olyan iskolának kell lenni, ahol ezt megtanulhatja.” (Márkus, 2005, 

198.) 
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A rehabilitációs pedagógiai program alapján készített egyéni fejlesztési terv célja, hogy a tanuló 

szükségleteit és fejlődéstörténetét figyelembe véve megalapozza a gyermek nevelésének, 

oktatásának személyre szabott tervezését, és meghatározza nevelésének, oktatásának és 

fejlesztésének súlypontjait. Az egyéni fejlesztési terv valamennyi fejlesztési terület feladataira 

kiterjed. 
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2.3.1 A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésének kiemelt céljai és 

sajátosságai 

 

A Nemzeti alaptantervben meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a súlyosan és 

halmozottan fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése során úgy értelmezhetőek, hogy 

azok a tanulók személyiségállapotához igazítottan, elsősorban a szükséges képességek és 

készségek megalapozása, kialakítása útján valósulnak meg. Ennek során az alábbiakat 

szükséges figyelembe venni. 

 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelése-oktatása során a tanulás és 

tanítás hagyományos felfogása nem alkalmazható. A tanuló és a gyógypedagógus közös 

tanulási folyamaton 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. 

 

Kötődés a tárgyakhoz és a jelenhez 

 

A gyermek figyelmét és érdeklődését elsősorban azok a tárgyak és jelenségek kötik le, amelyek 

térben és időben közel vannak hozzá, tartalmilag pedig „testközeliek”, azaz leginkább 

közvetlenül rá vonatkoznak. Elsődleges feladat a világ 

tárgyainak, jelenségeinek és személyeinek „elérhető” közelségbe vitele, a különböző 

tevékenységeknek a fogyatékos gyermek számára értelmessé, jelentőségteljessé tétele a 

tevékenység végrehajtásához elengedhetetlen motivációs szint megteremtése érdekében. 

 

Cselekvéses tanulás és komplex (totális) kommunikációs beágyazottság 

 

Minden élethelyzetben és minden tevékenység során biztosítani kell az aktív nagymozgásos 

vagy finommotoros részvétel lehetőségét, hogy lehetővé váljon a szemléletes-cselekvéses 

tanulás „megfigyelés-próba-szerencse-utánzás” útján. A tanulási szituációt és tartalmakat több 

oldalról megerősítő, szemléltető - nem verbális, metakommunikációs és verbális - jelzésekkel 

lehet kiegészíteni. A tevékenységek rögzítése és emlékezetbe idézése hatékonyabb, gyorsabb, 

ha az adott helyzetet és tartalmat - a gyermek 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. 

 

Tevékenységtanulás kis lépésekben 

 

A tevékenységeket kis lépésekre kell bontani. Egy-egy tevékenység elsajátítása során a 

gyermek apró részleteken akadhat el, mely lehetetlenné teheti az egész tevékenység 

végrehajtását. Nem célszerű az egyes mozzanatok izolált gyakoroltatása, mert a szituációhoz és 

a tárgyhoz való kötődés miatt azt a gyermek nem fogja tudni célzottan és tudatosan beépíteni a 

mindennapos tevékenységekbe. A mindenkori tevékenységláncolatot (például öltözködés, 



 

135 

 

főzés, terítés, étkezés stb.) teljes egészében célszerű tanítani, s ebből érdemes kiemelni egy-egy 

részletet, amit aktuálisan célzottan lehet gyakoroltatni. Később építhetők fel a tevékenység 

további elemei. A tevékenység akkor nem veszíti el értelmét, jelentését és összefüggéseit a 

gyermek számára, ha a teljes folyamatot látja és tapasztalja. 

 

Tevékenységtanulás segítséggel- speciális irányítás és vezetés biztosítása a problémás 

tevékenységelem aktív végrehajtásához 

 

A pedagógus csak és kizárólag annyi segítséget nyújtson, amennyi feltétlenül szükséges. Első a 

verbális segítségadás, szükség szerint non verbális jelzésekkel - gesztusok stb. - kiegészítve. 

Ezt követi a bemutatás és az utánzásra ösztönzés. A komolyabb motoros illetve értelmi 

problémákkal küzdő gyermekeknél a bemutatás utáni próbálkozás már kiegészül motoros 

segítségadással. A vezetett aktív tevékenységen belül a segítségnyújtás fokozatai a határozott 

mozgásvezetéstől az „emlékeztető” jellegű kontrollig 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 segítségnyújtást fokozatosan kell csökkenteni. A cél, hogy a 

gyermek a cselekvésláncolatot képes legyen néhány verbális vagy egyéb kommunikációs 

jelzésre végrehajtani. 

 

A spontán tanulási szándék gyengesége: Kiemelt jelentősége van a megfelelő tanulási 

motiváció kialakításának, melynek legfontosabb feltétele a jó kapcsolat kialakítása és a tanuló 

ismerete (hiányosságai, meglévő képességei, erősségei). Ez megalapozza a reális célok 

kitűzését, a túl alacsony elvárások tanulást lassító, a túl magas követelmények frusztráló 

hatását. 

 

A tevékenységeket célirányosan, értelmes szituatív összefüggésekbe helyezve célszerű 

gyakoroltatni. A tanulási és cselekvési motiváció eredményes, ha a tevékenység elvégzésének 

hatása a gyermek által várt újabb tevékenység. 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 

gyermeket - a külső megerősítés fokozatosan leépíthető, és csak a befejezés után kell nyugtázni 

a sikert. 

 

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 
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adják. A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók esetében az identitás kialakulásának 

pszichofizikai feltételei jelentős mértékben korlátozottak lehetnek. Ezért a nevelés-oktatás 

kitüntetett és komplex feladata, hogy a tanulók pozitív tapasztalatokat szerezzenek saját 

testükről és legszűkebb környezetükről s 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 súlyosan 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 gyermekek 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 megtapasztalhassák az események ok-okozati 

összefüggéseit. 

 

Az önrendelkezés elismerése, a gyermekkor megélésének biztosítása és felkészülés a felnőtt lét 

szerepeire 

 

Az a tény, hogy a súlyosan 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 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 világba 

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. 

 

Testi és lelki egészség 

 

A testi és lelki egészség a személyes életminőség és jóllét egyik meghatározó eleme. A 

súlyosan 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 súlyosan 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 teendőket), a megfelelő testi és pszichés 
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közérzet kialakulásának támogatását, az emberi alapszükségletek elismerését az élet minden 

területén. Hozzátartozik e szükségletek megélését és differenciált kielégítését szolgáló 

alapfeltételek megteremtése, kielégítésük kommunikatív, pedagógiai és terápiás elősegítése, az 

önállóság és az egészséges életmódra nevelés feladatainak programba építése. 

 

Információs és kommunikációs kultúra 

 

Az információs és kommunikációs technikák a súlyosan 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 a modern 

informatikai és számítástechnikai eszközökre, amelyeknek különösen nagy jelentőségük van az 

alternatív és augmentatív kommunikáció (a hiányzó kommunikációs készségek kompenzálása 

során) terén, a mindennapos helyzetekben való eligazodás, a személyi függetlenség és az 

önállóság biztosításában. Ezért különösen indokolt, hogy 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. 

 

Hon- és népismeret - európai azonosságtudat - egyetemes kultúra 

  

A súlyosan 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. Környezetük biztosítsa számukra az 

alapvető emberi jogokat és mindenki törekedjen ezek betartására, megtapasztaltatására. 
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2.4. A tanulói jogviszony 

 

A bekerülés feltételei 

 

A fejlesztő nevelés-oktatásban azok a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek részesülnek, 

akiket a szakértői bizottságok erre a képzési formára javasolnak. Azok a tanulók, akik értelmi 

képességeik súlyos, tartós akadályozottsága miatt a Sajátos nevelési igénylő tanulók iskolai 

oktatásának irányelvében leírtaknak, illetve a kerettantervben megfogalmazott követelményeknek a 

különböző egyéni megsegítő stratégiák ellenére sem képesek minden téren megfelelni, s 

eredményes fejlesztésük elsősorban különféle egyénre szabott terápiás fejlesztő eljárások 

segítségével valósítható meg. 

 

A tanulói jogviszony megszűnése 

 

A fejlesztő nevelés-oktatásból a gyermekek csak szakértői bizottsági javaslatra, intézményi vagy 

szülői kezdeményezésre kerülhetnek más intézménybe. A tanulói jogviszony egyéb esetekben, a 

közoktatási törvényben meghatározott tankötelezettségi korhatár elérésével szűnik meg. 

 

 

2.5. A továbbhaladás 

 

A programban rögzített témakörök szerint történik a tanulók fejlesztése. Az ismeretek évről évre 

koncentrikusan vagy spirálisan bővülnek, melyek elsajátításában a tanulók egyéni tempójuk szerint 

haladnak. Az évfolyamok közötti átmenethez nincs szükség megadott teljesítmények elérésére, 

követelmények teljesítésére, az évfolyamok között a továbbhaladás automatikus. 

 

2.6. Átjárhatóság az iskola többi osztályába 

 

Ha a fejlesztő iskolai csoportba járó tanulók közül valaki a személyre szabott fejlesztés hatására 

olyan szintre jut, hogy a többi tanulóval együtt eredményesen oktatható az intézmény helyi tanterve 

szerint, meg lehet kísérelni az áthelyezését a szintjének megfelelő csoportba. 

 

2.7. Csoportlétszám 

 

A fejlesztő iskolai csoport létszáma a 22/2006. (V.22) OM rendelet alapján legfeljebb 6 fő lehet. 

Háromnál kevesebb gyermek esetében a csoportos foglalkoztatás előnyei azonban már nem 

valósulnak meg, ideális csoportlétszámnak öt fő tekinthető. 

 

 

2.8. A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermek 

 

„A súlyos-halmozott fogyatékosság olyan állapot, melynek hátterében rendszerint a korai 

életszakaszban (méhen belüli életben vagy a születés körül), ritkábban a későbbi életkorban 

bekövetkező súlyos, átható, komplex sérülés áll, ami rendszerint a központi idegrendszert 

(elsősorban a fejlődésben és érésben lévő agyat) is érinti. 
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A komplex károsodás következményeként rendkívül változatos formában megjelenő, összetett 

tünet-együttes alakul ki, ami a személyiség fejlődésében jelentős eltéréseket, a tevékenységben 

(aktivitásban) súlyos akadályozottságot, és a társadalmi életben, való részvételben (participáció) 

súlyos hátrányokat okoz. 

A fejlődés eltérése és a tevékenység akadályozottsága a motoros, a kommunikációs funkciók és e 

kettővel szoros kapcsolatban álló értelmi funkciók területén a legszembetűnőbb. 
 

A motoros (mozgás) funkciók területén a fejkontroll és a tekintés kontrolljának hiánya, a 

felegyenesedés, állás, helyváltoztatás képességének súlyos nehézségei, vagy hiánya, a végtagok 

(kar, kéz, láb) működésének súlyos zavarai, a komplex mozgásminták koordinációjának zavarai és 

a beszédszervek funkciózavarai fordulnak elő. A motoros funkciózavarok következtében minden 

mozgásaktivitást feltételező tevékenység területén akadályozottság figyelhető meg. 
 

A kommunikációs funkciók területén a kifejező (hangzó) beszéd hiánya, a nonverbális és/vagy 

metakommunikatív jelzések alkalmazásának bizonytalanságai, a beszédértés nehezen megítélhető 

szintje a kölcsönös kommunikációs megértés zavarát, akadályozottságát vagy hiányát okozzák. 

Ebből következően a környezettel való kapcsolatfelvétel és az együttműködés nehezített, ami a 

társadalmi beilleszkedés szempontjából jelent hátrányt. 

 

Mivel a súlyos és halmozódó károsodások miatt a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek 

aktivitásukban a fejlődés kezdeti (gyakran a szenzomotoros vagy pszichomotoros fejlődési 

szakasznak megfelelő) szintjét mutatják, az értelmi funkciók eltéréseit elsősorban a szenzoros 

(érzékelési-észlelési) vagy szenzomotoros, és az emocionális-szociális funkciók területén 

észlelhetjük. 

 

A szenzoros funkciók területén az érzékelés-észlelés organikus és pszichés jellegű kiesései, az 

ingerek felfogásának és feldolgozásának alacsony szintű képessége, az érzékletek és a 

mozgásminták, illetve viselkedésformák összehangolásának hiányos képessége, a túlérzékenység, 

vagy az alacsony ingerküszöb okozhat nehézséget. 

 

Az emocionális-szociális funkciók területén külön megfogalmazást nyer több feltűnő 

magatartásforma (agresszív / autoagresszív viselkedés), a túlérzékenység, a személyektől és 

tárgyaktól való elvonatkoztatás képességének hiánya vagy zavara, a hangulati labilitás, és az 

inadekvát érzelmi kitörések (pl. nevetés/sírás). 

 

Mindezekhez az eltérésekhez társulhatnak még különböző krónikus betegségek, fokozott 

görcskészség (epilepszia), tartós gyógyszerszedés és egészségügyi terápiás szükséglet, 

megnövekedett balesetveszély és halálozási rizikó. Ezek további súlyosbító, személyiségfejlődést, 

nehezítő feltételeket teremthetnek.” (Márkus 2005, 140-141.). 
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2.9. A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek akadályozottságuk szerinti besorolása 

 

Hat terület (fő-kategória) különböztethető meg: 

− Motoros funkciók (mozgás) eltérései;  

− Értelmi funkciók (adaptív magatartás, gondolkodás, kognitív funkciók) eltérései;  

− Kommunikációs funkciók eltérései;  

− Érzékszervi funkciók (látás, hallás) eltérései;  

− Magatartási, viselkedési funkciók eltérései;  

− Társuló – a nevelés feltételeit befolyásoló – betegségek. (Márkus 2005, 80.)  
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3. Nevelési program 

 

A súlyos, halmozott fogyatékosság pedagógiai következményei meghatározzák a fejlesztő iskolai 

oktatás célját, feladatait, s az alkalmazott alapelveket is. 

 

3.1. Célok 

 

A rehabilitációs pedagógiai program iskolai körülmények között olyan fejlesztést nyújt, mely 

törekszik képessé tenni a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük egyre bővülő megismerésére, 

saját életük mindennapi élményeinek megélésére, és az ezekben való egyre tevékenyebb 

részvételre, továbbá egyszerű társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására, aminek 

eredményeképpen jobb minőségű életet élhetnek. 

 

3.2. Feladatok 

 

 A családban már kialakított szokások, jelzések, megszerzett képességek, készségek, elsajátított 

tudásanyag feltérképezése és az iskolai életbe való lehetőség szerinti beépítése és fejlesztése. 
 

 

 A súlyosan-halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott tanulók épen maradt funkcióira alapozva 

a sérült funkciók fejlesztése egyéni lehetőségeik szerint a kidolgozott fejlesztési program, 

egyéni fejlesztési tervek alapján. 
 

 

 Elemi szintű ismeretek elsajátíttatása szűkebb és tágabb környezetük jelenségeiről. 
 

 

 A kommunikáció egyénenként változó lehetőségeinek feltérképezése, a tanulók állandó 

ösztönzése a számukra lehetséges önkifejezési módok tudatos alkalmazására, gyakorlására. 
 

 

 A tanulók mozgásállapotának lehetőség szerinti javítása, a meglevő funkciók állandó 

fejlesztése, az önállóan kivitelezhető mozgások adta lehetőségek folyamatos kihasználása. 
 

 

 A szociális készségek, társas kapcsolatok, elemi magatartási formák megismertetése. 
 

 

 A szabadidős és játéktevékenységben való aktív részvétel elősegítése. 
 

 

 Szoros kapcsolattartás a szülőkkel a tanulók eredményes fejlesztése, a szülő-gyerek kapcsolat 

segítése érdekében. 
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3.3. A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei 

 

A kommunikáció és az interakció elve 

 

 

A kölcsönös kommunikációs akadályozottság a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek egyik 

központi problémája. A fejlesztő tevékenységet 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 a tanulók 

felé közvetíteni. Az emberi és dologi világ feltárulása, a tanulás, a fogalomalkotás kezdeti lépései és 

a gondolkodás elemi műveletei csak az érzékelés-észlelésen keresztül, a testtel megragadott 

tárgyak, személyek és élethelyzetek közegében, a kommunikatív szituációkra építve lehetségesek. 

 

A nevelés-oktatás - személyes kapcsolatként értelmezett - folyamatában a gyógypedagógusnak fel 

kell fedeznie a fogyatékos személy legegyszerűbb életműködéseiben, vegetatív 

megnyilvánulásaiban is a kommunikatív szándékot. Az interakció és a kommunikáció teszi lehetővé 

a szociális kapcsolatok, a kommunikatív viszony emberhez méltó alakulását, hozzájárul a 

csoportban történő nevelés megvalósításához, és segít a tanuláshoz szükséges motiváció 

kialakulásában és fenntartásában. 

 

A normalizáció és a participáció elve 

 

A fejlesztő nevelés-oktatásnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a súlyosan és halmozottan 

fogyatékos tanulók számára olyan életfeltételek és életmodellek váljanak hozzáférhetővé, melyek a 

lehető legjobban megközelítik az életkoruknak megfelelő és társadalmilag érvényes mintákat. 

 

Ezek: 

- a napi, heti, éves ritmus, tapasztalatok az egyes életszakaszokról;  

- az emberi méltóság tiszteletben tartása;  

- a szexualitás világába történő belépés előkészítése a felvilágosítás és a visszaélésekkel szembeni 

védekezés megismertetése útján.  

 

Mindez azt a pedagógiai tevékenységgel szemben a követelményt támasztja, hogy segítse elő a 

képességekhez mért lehető legjobb szintű társadalmi beilleszkedést. Ehhez nemcsak a fogyatékos 

tanuló hiányzó képességeit kell pótolni, hanem életkörülményeit szükséges úgy alakítani, hogy 

abban képességeinek maximumát nyújtva teljes emberi életet élhessen, illetve részt vehessen a 

társadalom életében. A részvételt, beilleszkedést befolyásolja a fogyatékos személy életkora.  

 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének az általánosan elfogadott nevelési 

elveken kell nyugodnia.  

 

Ha a tanuló fejlődése során bebizonyosodik, hogy magasabb követelmények teljesítésére is képes, 

lépéseket szükséges tenni a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógiai intézményben 

történő továbbhaladásra.  
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3.4 A komplexitás, a személyiségközpontúság, a szükségletorientáltság és a rehabilitáció elve 

 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulóknak speciális, átfogó, egymást kiegészítő fejlesztő, 

támogató, valamint gondozó eljárásokra, komplex pedagógiai szolgáltatásra van szükségük. 

Komplex formában valósul meg a hagyományos értelmű 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. 

 

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 súlyosan és halmozottan fogyatékos tanuló személyisége 

jelenti. 

 

A sokoldalú, komplex fejlesztés, nevelés és oktatás megvalósításának alapfeltétele a szakemberek 

magas szintű felkészültsége (a szükséges egészségügyi, gyógypedagógiai, pszichológiai és más 

tudományterületekről eredő ismeretek szintetizálása, integrálása). 

 

A fejlesztés figyelembe veszi a súlyosan 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, idesorolhatók a 

részvétel, az átélés, a befogadás, az élmény pedagógiai hatásai is. A kooperáció és a tudatosság elve 

 

A súlyosan 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 tanítási-tanulási folyamat eseményeiben. Partnerek, akik 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 

stb.) folyamatos információ- és tapasztalatcseréjére. 

 

A mindennapos tevékenységek a fejlesztés alapját képező és az azt átfonó kommunikáció 

gyakorlása úgy eredményes, ha következetesek és egységesek az elvárások. Az egységes elvárások 

a tanulók számára könnyebben követhetők és biztonságérzetüket is növeli. 
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A differenciálás és az individualizáció elve 

 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek tapasztalati és aktivitási lehetőségeik 

szempontjából heterogén csoportot alkotnak, ezért a nevelés-oktatás folyamán megfelelő 

differenciálásra van szükség. A differenciálás egyrészt pedagógiai szemlélet: amely az 

érzékenységet fejezi ki az egyéni különbségek iránt; másrészt: pedagógiai gyakorlat, amely a 

különbségekhez való illeszkedést próbálja megvalósítani minden rendelkezésre álló eszközzel. 

 

A differenciálás egyik formája az egyéni tanulás, az individualizálás. A tanítás-tanulás az egyéni 

gyógypedagógiai diagnosztizálás 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 játék-foglalkozások, a közös étkezések, kirándulások, szabadidős és más 

programok, melyek során a fogyatékos tanulók olyan ismereteket szereznek, képességeket és 

készségeket sajátítanak el, olyan élményekhez és tapasztalatokhoz jutnak, amelyeknek a szociális 

kapcsolatok fejlődésére is hatásuk van. 
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4. Fejlesztő program (Tanterv) a súlyosan halmozottan sérült tanulók 

részére 

 

4.1. Az oktatás tartalma az AST koncepció alapján 

Alapozó jellegű tartalmak 

 

 üdvözlés / szociális kapcsolatok 
 

 öltözés és vetkőzés 
 

 testápolás / a test érzékelése megtapasztalása 
 

Célok: 
 

 

 kontaktusteremtés: kapcsolat elfogadása ill. kezdeményezése, 
 

 egyedi kommunikációs lehetőségek kialakítása, fejlesztése –dialógus kialakítása, 
 

 a gyermekek aktív részvétele 
 

Ráépülő jellegű tartalmak 

 

 saját közvetlen világ / tágabb környezet megismerése 
 

 természet évszakok / megismerése 
 

 játék és szórakozás / szabadidő 
 

Célok: 
 

 

 az elemi beszédmegértés, mimika, gesztusok megértésének kialakítása 
 

 a gyermek kapcsolatot tudjon felvenni másokkal, kívánságait és érzéseit közölni tudja. 
 

 az időbeli és térbeli tájékozódás kialakítása (évszakok és tevékenységek 

periodikussága, azonos útvonalak, stb.) 
 

 a megismerő tevékenységek fejlesztése 
 

 a biztonság és védettség érzésének közvetítése 
 

Funkció jellegű tartalmak 

 

 érzékelési-észlelési gyakorlatok 

 koncentrációs gyakorlatok 

 kitartási gyakorlatok 

Célok: 

 

 a szenzoros érzékletek feldolgozásának megtanulása  

 a gyermek testrészeinek lokalizálás, testséma tudatosítása  

 az egyéni mozgásaktivitás kialakítása  

 a megismerő tevékenységek fejlesztése 
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4.1.1 Kommunikáció 

 

A beszédfejlesztési célok 
 

A beszédfejlesztés célja, hogy a gyermekeket eljuttassa az általuk elérhető legmagasabb szintre a 

beszédmegértés és a beszéd területén, és ezzel elősegítse az őket körülvevő szűkebb és tágabb 

környezetbe való beilleszkedést. 

Feladatok: 

 Az akusztikus észlelés fejlesztése: 

- a tanulók érdeklődésének felkeltése környezetük hangjai és hangforrásai iránt 

- a hallási figyelem fejlesztése 

- az akusztikus differenciálási képesség fejlesztése 

- a hangok irányába való odafordulás kialakítása 

- a hangforrás, hangok azonosításának kialakítása 

- a sorrend, ritmus, hangsúly, hanglejtés megfigyeltetése 

- zenehallgatás, a zene és a mozgás összekapcsolása. 

 Reflexgátló testhelyzet biztosításával az izomtónus normalizálása a foglalkozások 

megkezdésekor. 

 A mellkas, a vállöv és a szájkörüli izmok lazítása a foglalkozások megkezdésekor. 

 A beszédhez szükséges motoros képességek tréningje és a nyálzás befolyásolása: 

- a száj akaratlagos nyitásának és zárásának kialakítása 

- a szopó, harapó reflexek kialakítása, majd gátlása 

- a rágás facilitálása 

- a szívás, fújás, köpés kialakítása és gyakoroltatása. 

 A hangképzés fejlesztése: 

- a légzés és a hangadás egyidejű fejlesztése 

- a hangadás és a mozgás összekapcsolása 

- egyes hangok, ill. szótagok kialakítása az egészséges fejlődés sorrendjének megfelelően 

- a hangok megtartásának kialakítása 

- majd egyszeri kilégzés során egyik magánhangzóról a másikra való áttérés kialakítása 

- hangadás megszakításának kialakítása.  

 Artikulációs mozgásügyesítés, az ajkak és a nyelv differenciált mozgásának kialakítása és 

gyakoroltatása. 

 Beszédszervek ügyesítése: légző gyakorlatok, fújó-, ajak- és nyelvgyakorlatok 

 Beszédkedv erősítése, folyamatos lehetőség biztosítása az önálló megnyilatkozásokra a 

legkülönbözőbb helyzetekben. 

 Passzív és aktív szókincs bővítése 

 Beszédritmus javítása mondókákkal 

 Összefüggő beszéd kialakítása, mondatokban való beszéd fejlesztése 

 Adekvát válaszok kialakítása, echolália visszaszorítása 

 Nyelvtani helyesség kialakítása 
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Módszerek: 

 Logopédiai módszerek bizonyos tanulóknál logopédus vagy gyógypedagógus által 

biztosított fejlesztő órákon.  

 Ritmizálás. 

 Következetesség, a már elért beszédprodukció elvárása mindenféle élethelyzetben.   

 Dramatizálás. 

 Játék. 

 

Eszközök:  

 ritmushangszerek 

 tükrök 

 szívható, fújható eszközök (szívószál, síp, buborékfújó, stb.) 

 bábok 

 játékok 

 mesekönyvek 

 PCS képek 

 Fényképek, ábrák 

 kommunikátorok 

 speciális programok (laptop) 

 

Alternatív kommunikáció 

 

Célok: 

 A beszédképtelen gyermekek kívánságainak, gondolatainak mások számára is érthető közlése. 

 Saját életük cselekvőbb részesévé válása, önrendelkezés, autonómia megvalósítása 

 Augmentatív kommunikációs eszköz segítségével egyenlő esély elérése a többi gyerek között, a 

szűkebb és tágabb környezetükben egyaránt. 

 Személyiségük minél teljesebb kibontakozása. 

 A lehető legteljesebb beilleszkedés a társadalomba.  

 

Feladatok: 

 A kommunikáció iránti igény felkeltése, kommunikációs kedv erősítése 

 Meglévő kommunikációs csatornák és módok feltérképezése, erősítése, bővítése, újak 

kialakítása 

 Alapkommunikáció kialakítása: 

- kapcsolatfelvétel, szemkontaktus kialakítása 

- ránézéssel való kiválasztás, döntés 

- adekvát igen-nem válaszadás 

- köszönés. 

Önálló akaratközlés, vélemény, szükséglet, döntés kifejezésének megtanítása. 

 Tetszés – nem tetszés nyilvánítására, választásra való ösztönzés 

 Pozicionálás, a kommunikációt leginkább elősegítő testhelyzet megtalálása 

 Képességekhez igazodó kommunikátor megtalálása, használatának kialakítása 

 Kommunikátor használatának fejlesztése, minél szélesebb körben bevonása a mindennapi életbe 
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 Kapcsolóhasználat kialakítása 

  Kezdeti számítógép használat kialakítása 

Módszerek: 

 Alternatív és augmentatív kommunikációs módszerek biztosítása gyógypedagógusok által.  

 Önértékelés (speciális programok segítségével) 

 Motiválás. 

 Játék. 

 Dramatizálás. 

 Gesztusnyelv 

 

Eszközök:  

 kommunikátorok 

 kapcsolók 

 tárgyak, kicsinyített tárgyak, tárgyrészletek 

 tárgyképek 

 képkommunikációs eszközök (fotók, PCS képek, Bliss jelképek, stb.) 

 speciális számítógépes programok
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4.1.2. Mozgásnevelés 

 

Nagymozgás fejlesztés 
 

Célok: 

A gyermekek adottságainak függvényében a lehető legmagasabb szintű mozgásos önállóság elérése. 

Feladatok: 

 A gyermekek adottságainak függvényében a lehető legmagasabb szintű mozgásos 

önállóság elérése. 

 A gyermekek pozitív mozgásélményhez juttatása sok játékkal, motiválással. 

 A mozgás iránti igény felkeltése, erősítése. 

 Az elmaradt vagy károsodott tartási és mozgási funkciók fejlesztése, javítása. 

 A idegrendszer sérülése nyomán kialakuló kóros mozgások, elváltozások megelőzése, 

korrekciója és kompenzálása. 

 A lehető legnagyobb önállóság eléréséhez szükséges mozgásos és önellátási ismeretek 

megtanítása. 

 Gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök viselésének, használatának szoktatása, 

tanítása. 

 Az ép fejlődéshez – a lehetőségekhez képest – leginkább közelítő testi fejlődés 

elősegítése. 

 Mozgásos tapasztalatokon keresztül a pszichomotoros és szenzomotoros képességek 

fejlesztése. 

 

Módszerek: 

  Szomatopedagógiai, konduktív pedagógiai módszerek egyéni és csoportos 

mozgásfejlesztéshez.  

 

 

Eszközök:  

 tornapad, zsámolyok, lépcsők 

 karikák, labdák, babzsákok, akadálypálya elem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 

 

Manipuláció fejlesztése 
 

Célok: 

A gyermekek adottságainak függvényében a lehető legmagasabb szintű manipuláció elérése. 

 

Feladatok 

 Kéz és ujjak ügyesítése: a taktilis-haptikus érzékelés-észlelés fejlesztésén túl, játékos, 

mondókákkal kísért kéz és ujjtorna, melyek elősegítik a kéz izmainak ellazulását, az ábrázolás-

alakításhoz és az önkiszolgáláshoz szükséges kézmozgások kialakulását, ügyesedését. Szem-

kéz, két kéz koordináció fejlesztése is elengedhetetlen részét képezi a kézhasználat 

kialakításának, ügyesítésének.   

 

Módszerek: 

 Szomatopedagógiai, konduktív pedagógiai módszerek egyéni és csoportos manipuláció 

fejlesztéshez.  

 

Eszközök:  

 kapcsolók, kilincsek, gombok 

 bábok 

 fűzők, ügyességi játékok 
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4.1.3. A dologi, az emberi és a természeti világ jelenségeinek megértése. Az 

érzékelés-észlelés és az értelem fejlesztése, a valóság kognitív birtokba vétele 

 

Érzékelés – észlelés fejlesztése 
 

Célok: 

 Kinesztikus érzékelés fejlesztése: különböző testhelyzetekben, helyzet- és helyváltoztató 

mozgások közben a test és testrészek helyzetének érzékeltetése, megélése a cél eme terület 

fejlesztése során.  

 Szomatikus érzékelés fejlesztése: cél a differenciált érzékelés fejlesztése a testfelszínén. 

Bár a testfelszíne csak csekély mértékben tesz lehetővé differenciált érzékelést, ugyanakkor ez az 

érzékelés nagyon elementáris, vagyis alapvető és érzelmileg telített. Ebből következik, hogy az ezen 

a területen szerzett tapasztalatok lesznek az úgynevezett testséma és mozgáskoordináció 

előfeltételei (Fröhlich, 1982). 

 Hallási figyelem fejlesztés: cél a hangok felfogásának és arra való reagálásnak elérése, 

hangforrás lokalizálásának, követésének és differenciálásának kialakítása. Ezen belül is hangsúlyos 

szerep jut a vibratorikus ingerlésnek. A fejlődésükben súlyosan akadályozott gyermekek először a 

testközeli, vagyis érzékelhető rezgéseket fogják fel, a további test távoli, vagyis csak hallható 

rezgéseket csak a fejlődés későbbi szakaszában. A vibratorikus ingerlés segítségével a gyermek 

megtanulhatja, hogy azoknak a jelenségeknek is van jelentésük, melyek bár testileg érzékelhetők, 

ugyanakkor nem megfoghatóak (Fröhlich, 1982).  

 Taktilis-haptikus érzékelés fejlesztése: kéz differenciált érzékelésének fejlesztése a cél. 

Különösen hangsúlyos területe a fejlesztésnek látássérült gyermekeink esetében.  

 Vizuális figyelem fejlesztés: cél a különböző fényingerek felfogásának és azokra való reagálás 

elérése, fényforrás lokalizálásának, követésének és differenciálásának kialakítása.  

 Szaglás és íz érzékelés fejlesztése: fejlesztés fontos területe mivel a szag- és íz-ingerek igen 

szorosan összefüggnek az elementáris jó közérzettel. 

 Vesztibuláris fejlesztés: cél az egyensúly, a térbeli helyzet megélése, egyensúlyi reakciók 

kiváltása a különböző ringó, billenő eszközökön. Fröhlich szerint a vesztibuláris stimuláció az 

egyensúlyi reakciók funkcionális kialakulását, az érzékelés integrációját és a mozgás illetve 

mozgatás örömének megélését fejlesztheti. 

 Összetett észlelés-érzékelés fejlesztésre, relaxációra és ellazulásra ad lehetőséget a Snoezelen-

szoba.  

 

Feladatok: 

A tanulók hozzásegítése ahhoz, hogy önmagukról és a szűkebb értelemben vett személyi, tárgyi és 

természeti környezetükből érzékelési – észlelési tapasztalatokat szerezzenek. 

Ezek segítségével az önmagukról és a környezetükről való ismereteik bővítése. 
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Egyensúlyfejlesztés 
 

Célok: 

 a mozgás gravitáció érzékelése (egyensúly, térbeli helyzet és gyorsulási erő) 

 

Feladatok: 

 Bobath-labdán különböző testhelyzetek megélése 

 hintázás: 

- hason, háton, ülésben 

- előre-hátra, oldalra, körbe        

 rugózás  

 hintáztatás plédben, speciális eszközökben 

- előre-hátra, oldalra, körbe 

 billenő deszkán egyensúly gyakorlatok végzése 

 

Módszerek: 

szomatopedagógiai módszerek, bazális stimuláció  

kompenzáló technikák 

egyénre szabott segítségnyújtás 

játékosság 

cselekedtetés 

gyakoroltatás 

beszélgetés 

ellenőrzés, értékelés alkalmazása 

 

Eszközök: 

 Bobath-labda 

 Egyensúlyozó teknő 

 Félkör 

 Hordó 

 Pléd 

 Billenő deszka 
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Szomatikus érzékelés fejlesztése 
 

Célok: 

 a saját testtel kapcsolatban tapasztalatok nyújtása 

 a test felület érzékelése, a test határok megélése 

 elemi testséma fejlesztés 

 

Feladatok:  

 Szomatikus stimuláció különböző anyagokkal, termésekkel, töltött zsákokkal 

 Masszírozás krémmel, különböző masszírozó hengerek, géppek 

 Hideg – meleg érzékeltetése, megkülönböztetése 

 

Módszerek: 

szomatopedagógiai módszerek, bazális stimuláció  

kompenzáló technikák 

egyénre szabott segítségnyújtás 

játékos feladatvégzés 

beszélgetés 

 

 

Eszközök:  

 különböző anyagok 

 termések 

 különböző anyagokkal töltött zsákok 

 masszírozó hengerek, gépek 
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Taktilis-haptikus érzékelés fejlesztése 

 

Célok: 

Elemi taktilis-haptikus tapasztalatok szerzése. 

 

Feladatok: 

 elemi tapintási tapasztalatok nyújtása 

 tárgyak tulajdonságainak megismerése 

 elemi kézhasználatra késztetés 

 tapintásfejlesztés különböző anyagokkal, termésekkel, töltött zsákokkal 

 különböző tulajdonságú tárgyak tenyérbe fektetése, érzékeltetése 

 tapintótáblák használata 

 különböző fogásmódok kialakításának segítése 

 

Módszerek: 

szomatopedagógiai módszerek, bazális stimuláció  

kompenzáló technikák 

egyénre szabott segítségnyújtás 

játékosság 

beszélgetés 

 

 

Eszközök:  

 különböző anyagok 

 termések 

 különböző anyagokkal töltött zsákok 

 különböző felületű tárgyak 

 tapintókorong készlet 
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Szaglásfejlesztés 
 

Célok: 

 ivás, evés feltételeinek javulása 

 szagok differenciálása 

 

Feladatok: 

 fűszerek, illóolajok szagoltatása, felismerése, egyeztetése illat alapján 

 

Módszerek: 

 bazális stimuláció 

 játékos tevékenykedés 

 gyakorlás 

 beszélgetés 

 

Eszközök: 

 illóolajok 

 fűszerek 

 Smellory 

 

Íz érzékelés fejlesztése 
 

Célok: 

 ivás, evés feltételeinek javulása 

 ízek differenciálása 

 

Feladatok: 

 sós, édes, savanyú, keserű érzékelése és differenciálása 

 

Módszerek: 

 bazális stimuláció 

 evésterápia 

 játékos cselekedtetés 

 gyakorlás 

 beszélgetés 

 

Eszközök: 

 különböző ízű ételek, fűszerek 
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Akusztikus figyelem fejlesztés 

 

Célok: 

 Akusztikus érzékleti – észleleti tapasztalatok szerzésével az önmagukról és a szűkebb 

környezetükről való ismereteik bővülése. 

 A világ, halláson keresztül megragadható tartalmainak segítségével a tanulók gazdagabb, 

intenzívebb, a környezettel interaktívabb, ahhoz jobban alkalmazkodó, minőségibb életet 

élhessenek. 

 

Feladatok: 

 lehetőség biztosítása a zörejek, zajok, hangok információ tartalmának megtapasztalásához 

 akusztikus téri orientáció 

 biztatás saját hangadásra 

 késztetés a különböző irányokból érkező hangok megkeresésére, fejfordítással 

 Hangforrás lokalizációja, követése 

 Hangok differenciálása 

 csörgők,- és zajkeltőjátékok, hangszerek megszólaltatása 

 ritmizálás hangszerek felhasználásával 

 emberi hangok érzékelése ( éneklés, beszéd) 

 

Módszerek: 

bazális stimuláció  

egyénre szabott segítségnyújtás 

játékosság 

cselekedtetés 

gyakorolás 

ellenőrzés, értékelés alkalmazása 

 

Eszközök: 

 szélharangok, csőharangok 

 csörgők 

 hangszerek 

 zenélő játékok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 

 

 

Vizuális figyelem fejlesztés 
 

Célok: 

 Vizuális érzékleti – észleleti tapasztalatok szerzésével az önmagukról és a szűkebb 

környezetükről való ismereteik bővülése. 

 A világ, látáson keresztül megragadható tartalmainak segítségével a tanulók gazdagabb, 

intenzívebb, a környezettel interaktívabb, ahhoz jobban alkalmazkodó, minőségibb életet 

élhessenek. 

 

Feladatok: 

 vizuális ingerek iránti érdeklődés felkeltése 

 meglévő látásmaradvány hasznosítása, fejlesztése 

 szemmozgások koordinálása 

 vizuális követés 

 fényjátékok, váltakozó intenzitású fényforrások adása 

 (színes fény, csillogó-, visszaverődő fény) 

 különböző színű fényekkel stimulálás 

 sötét-világos elkülönítése elsötétített helyiségben 

 fényforrás fixálás, követés különböző irányokban 

 sötétben megvilágított tárgyak megfigyelése 

 

Módszerek: 

bazális stimuláció  

egyénre szabott segítségnyújtás 

játékosság 

cselekedtetés 

gyakorolás 

ellenőrzés, értékelés alkalmazása 

 

Eszközök: 

 gyertya 

 zseblámpa 

 különböző csillogó tárgyak 

 plazma lámpa 

 diavetítő, látásfejlesztő diák 

 fényszálak 
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Megismerő tevékenység 
 

Célok: 

 A tanulók környezet iránti érdeklődésének kialakulása.  

 Új és régi, megszokott ingerek közötti különbségtétel képességének kialakulása. 

 Új inger jelentkezésekor spontán odafordulás kialakulása. 

 Egy-egy tevékenységnél való elidőzés. 

 Lehetőség szerint az összes érzékszerv használata egy-egy dolog alapos megfigyelésekor. 

 Az adott helyzet, tevékenység szempontjából fontos és jelentéktelen ingerek elkülönítése. 

 

Feladatok: 

Figyelem: 

 kontaktus kialakítása. 

 koncentráló képesség, akaratlagos figyelmi funkciók 

 figyelem tartóssága, terjedelme, mélysége 

 

Emlékezet: 

 látási, hallási memória és ezek kombinációjának fejlesztése, rövid és hosszú távon. 

 tanulás tartósságának biztosítása, bevésés, megőrzés, felidézés. 

 

Gondolkodás: 

 elemi fogalomrendszer kialakítása (a gyermek szűkebb környezetének résztvevői és tárgyai) 

 tágabb környezet megismerése  

 a gyermek értelmi, nyelvi képességeinek fejlesztése 

 a mozgásos, érzékszervi úton szerzett ismeretek mozgósítása a problémamegoldásra 

 figyelmi és emlékezeti funkciók a kreativitás, képzelet, probléma-látás  

 tájékozódó-képesség fejlesztése térben-síkban-időben 

 azonosságtudat, én-identitás  

 általános ismeretek gyarapítása  

 összehasonlítás (azonosság-hasonlóság-különbségek megfigyelése) 

 változás felfedeztetése 

 hibakeresés - össze nem illőség 

 logikai-funkcionális összefüggések 

 hallási és látási analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése (hiánypótlás, szimmetria, részekre 

bontás, részekből egész összeállítása) 

 főfogalom alá rendelés, gyűjtőfogalmak 

 színek, formák, mennyiségi fogalmak érzékeltetése, differenciálása, egyeztetése 
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Módszerek: 

 figyelemfelkeltés-és fenntartás 

 motiválás 

 feladatok részelemekre bontása 

 játékosság 

 visszautalás 

 párba, párhuzamba állítás 

Eszközök:  

 logikai játékok 

 memóriajátékok 

 fejlesztő játékok 

 speciális számítógépes programok 
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4.1.4  Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés. Az emberi lét 

esztétikai dimenziójának megtapasztalása és a kreatív tevékenységek ösztönzése 

 

Kreativitásra, esztétikai nevelés 

 

Célok 

 Az önkifejezésre lehetőséget adó technikákkal, mint újabb kommunikációs eszközökkel való 

megismerkedés. 

 Passzív befogadóból aktív résztvevővé válás. 

 Alapérzelmek megélése, felismerése, kifejezése. Pl.: öröm, szomorúság, félelem. 

 A tanulókat körülvevő jelenségek élményeinek, hangulatainak felidézése, képzeletben történő 

újbóli átélése, elképzelése és kifejezése. Pl. esőben, szélviharban, tavaszi mezőn.  

 A környezet jelenségeiről szerzett tapasztalatok, és ezek művészi eszközökkel történő 

összekapcsolódása, integrálódása. 

 Egy-egy képzőművészeti alkotás láttán, vagy zenedarab hallatán képzeletük megindulása. 

 A rendelkezésre álló technikák, alapanyagok, eszközök közüli választás képességének 

kialakulása. 

 Az esztétikai fejlesztésen keresztül a szűkebb és tágabb környezet alaposabb megismerése, 

elemzése. 

 

Feladatok 

Nyugodt, biztonságos légkör teremtése. 

Az alkotáshoz, önkifejezéshez szükséges helyzetek, alapanyagok, eszközök biztosítása. 

Az alapvető festészeti, grafikai, vegyes technikák és a mintázás megismertetése, használatuk 

gyakoroltatása.  

A közös alkotó folyamatba való bekapcsolódás lehetőségének biztosítása. 

A színek szerepének megfigyeltetése, az alapformák megismertetése, különféle eszközökkel történő 

megjeleníttetése, kapcsolódva a tanmenethez. 

A vizuális kifejezési formák és az irodalom, a zene és egyéb művészeti ágak kapcsolatának 

megismertetése, az ebből adódó lehetőségek kiaknázása. 

Dramatikus technikákban való minél aktívabb részvétel lehetőségének megteremtése (bábjáték, 

jelmezes megjelenítés, zenei megjelenítések, egyszerű mondókák eljátszása). 

Fényképek, műalkotások, a természet hangjai, zenei darabok megfigyeltetése. A hangulati, érzelmi 

megjelenítés elősegítése. 

 

Módszerek: 

 Síkbeli alkotási, térbeli kézműves technikák 

 Drámajáték, dramatizálás 

 Bábozás, bábjáték 

 Passzív és aktív zeneterápia 
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Eszközök:  

 ábrázolás – alakítás kellékei: papírok, festékek, ecsetek, szivacsok, hengerek, zsírkréta, 

színes ceruza, ragasztó, olló, stb. 

 térbeli alakítás kellékei: agyag, gyurma, só-liszt gyurma, anyagok, textilek, stb.  

 drámajáték kellékei: egyszerű jelmezek, fejdíszek, stb.  

 bábozás kellékei: különféle bábok, paraván, stb. 

 zeneterápia kellékei: hangszerek, CD-k, stb.  

 

4.1.5. Érzelmi és szociális nevelés, az én pozitív megtapasztalása, megnyílás a 

közösség felé, a kommunikáció kulturált formáinak elsajátítása. 

 

Célok: 

 Pozitív és reális énkép kialakulása a tanulók értelmi szintjének megfelelően. 

 Érzelmek felismerése, tudatos megélése. 

 A tanulók nyitottá válása a környezetükben élők felé. 

 Akarják és tanulják meg érzelmeiket, akaratukat a legdifferenciáltabban, legérthetőbben 

kifejezni. 

 Mások megnyilvánulásainak értelmezése és tolerálása. 

 Vágyaik késleltetése, a várakozás képességének kialakulása, türelmessé válás. 

 Ugyanakkor legyenek képesek küzdeni egy-egy cél eléréséért. Ne adják fel hamar, legyenek 

kitartóak. 

Feladatok: 

 Kiegyensúlyozott légkör megteremtése mellett, alkalmazkodás elősegítése, fejlesztése 

váratlan új helyzetekhez.  

 Kommunikációs kedv erősítése, ezen belül is, tetszés-nem tetszés nyilvánításra, választásra 

való ösztönzés.  

 Meg nem értett kommunikációból eredő frusztrációs helyzetek kiküszöbölése a későbbi 

agresszív vagy apátiás magatartás megelőzése érdekében. 

 Az önkifejezés lehetőségeinek megismertetése. 

 Az én-tudat fejlődésének segítése (énkép kialakítása). 

 Lehetőség biztosítása a különféle élmények és érzelmek megélésére, kifejezésére. 

 Az élmények és a velük kapcsolatos érzelmek értelmezésében, kezelésében való 

segítségnyújtás. 

 A gyerekek képessé tétele más emberek hangulatának, érzelmeinek felismerésére, és az arra 

való reagálásra (pl. együtt örülés, vigasztalás). 

 A motiváció erősítése. 

 Az együttműködési készség fejlesztése. 

 A közösségi magatartás kialakítása (felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek viszonylatban). 

 A helyes viselkedési formák megismertetése, elsajátíttatása. 

 A csoportos és az egyéni tevékenykedések arányának helyes megválasztása az életkor, a 

szociális érettség, a fogyatékosságok és a pillanatnyi szükségletek szempontjainak 

figyelembevételével és mérlegelésével. 
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 A közösséghez való tartozás élményeinek közvetítése a csoportos foglalkozásokon keresztül, 

ezek pl.: 

- a közös éneklés, zenélés, játék öröme 

- a mások sikerének öröme 

- a „mindenki egyformán fontos” élménye 

- a „valamit közösen létrehozni” élménye 

- a kortársakkal való kapcsolat öröme. 

 Kétszemélyes helyzetekben  

- a „ most egyedül én vagyok a fontos” 

-  a teljes elfogadottság 

  - az osztatlan figyelem élményének közvetítése. Pozitív, reális énkép kialakítása a tanulók 

értelmi szintjének megfelelően. 

 Döntési helyzetek teremtése, melyekben a tanulók szabadon választhatnak tevékenységek, 

játékok, ételek, stb. közül, valamint ezek biztosítása. 

 Reális és egységes, a tanulók állapotához, ugyanakkor életkorához is a lehető legjobban 

igazodó elvárások kialakítása, megismertetése. 

 Kommunikációs eszközök és technikák biztosítása és alkalmazása. 

 

 

4.1.6. Önkiszolgálás, egészséges életmódra nevelés, az önállóság és önellátás 

képességének elsajátítása, az emberi szükséglet kielégítés kultúrájának 

megismerése 

 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók testi szükségleteinek kielégítése, valamint az e 

területeken való önállóság megszerzésének 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 alapvető 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, s 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)pedagógiai asszisztensek is közreműködnek. A 

fentiekből eredően a fejlesztő nevelés-oktatás egymásra épülő és/vagy egymást kölcsönösen 
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feltételező feladatai a következők: 

 A kiválasztásai folyamatok (vizelet- és székletürítés) érzékeltetése, együttműködés 

kialakítása az ehhez kapcsolódó tevékenységekben (pelenkázás), szobatisztaságra nevelés. 

 A testápolás, mint örömet adó élmény és a külső segítség elfogadása, együttműködés 

kialakítása, alapvető tisztálkodási szokások kialakítása (fürdés, zuhanyozás, hajmosás, 

mosakodás, fogmosás, körömvágás), a tisztálkodás helyzeteiben a testi érzékelés, a dologi és 

emberi világról szerzett tapasztalatok biztosítása. 

 Az öltözés, vetkőzés tevékenységeiben való együttműködés kialakítása és önállóságra            

nevelés. 

 Az étkezés (evés, ivás) tevékenységeiben való együttműködés kialakítása és önállóságra 

nevelés 

 Az egészséges életmódra való igény belsővé válása, az egészségtudatos tevékenységek 

előnyben részesítése, a szexualitással kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

 

 

4.2. Foglalkozások (tantárgyak) 

Szűkebb és tágabb környezet 

Játék és szórakozás 

Reggeli és búcsúkör 

Testi higiénia és pihenés 

Mindennapos mozgásnevelés 

Sérülés specifikus egyéni fejlesztés (tiflopedagógia, logopédia, AAK) 

Egyéni fejlesztés 

 

4.2.1. Reggeli és búcsúkör 

 

Célok: 

A közösen eltöltendő idő jó hangulatban való elkezdése, ráhangolódás 

Figyelemösszpontosítás egymásra, önmaguktól a környezetük felé fordulás. 

Az önkifejezés a különféle kommunikációs csatornák, eszközök, módszerek kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi szokások, szabályok megismerése és gyakorlása. 

Zenei élményszerzés. 

A közösség élménye, közösséggé válás.  

Hangulatok, érzelmek megismerése. 

Személyes kapcsolatok kialakulása, elmélyülése. Önálló vélemény kialakulása. 

 

Feladatok: 

Nyugodt, kellemes légkör teremtése 

Megfelelő testhelyzet biztosítása, mely lehetővé teszi a figyelmet és a különféle kommunikációs 

fogások alkalmazását, beleértve a hangadást, a manipulációt és a nagymozgást is 

A beszédértés fejlesztése 

Manipulációfejlesztés 

Hangadásra való bátorítás 
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Témakörök: 

 Jelenlévők 

 Hiányzók 

 Köszöntés 

 időjárás 

 Közös éneklés hangszerrel kísérése 

 Ünnepek, évszakok versei, énekei 

 

Fejlesztési feladatok 

 Saját név meghallása 

 Társak nevének ismerete 

 Fényképek, jelek egyeztetése személyekkel 

 Időjárási jelenségek egyeztetése képpel 

 Választás ösztönzése (ének, hangszer) 

 Ritmusfejlesztés 

 Ünnepek, évszakok énekeinek, vereseinek tanítása, gyakorlása 

 

Módszerek: 

 Gyakorlás 

 Beszélgetés 

 

Eszközök: 

 fényképek, jelek 

 időjárás képek 

 hangszerek 

- csörgő, csuklócsörgő 

- csengő 

- csörgődob 

- csengő 

- száncsengő 

- cintányér 

- xilofon, metalofon 

- triangulum 

- kasztanyetta 

- maracas 

- stb. 

 évszakok képei 

 ünnepek képei, kellékei 

 labda, lufi 
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4.2.2. Testi higiénia és pihenés 

 

A testi higiénia bővebb kifejtését az előzőekben fejlesztő gondozás alatt írtuk le. A pihenésre 

állapotuktól függően szükségük lehet gyermekeinknek, de időt tudunk itt biztosítani célzott egyéni 

fejlesztésekre is akár a csoportban, akár a csoporton kívül /AAK, logopédia, tiflopedagógia, 

mozgásfejlesztés/. Későbbiekben, ha lehetőség adódik napközis ellátásra, akkor ezeket a célzott 

egyéni fejlesztéseket ezen idő alatt oldjuk majd meg. 

 

4.2.3. Mindennapos mozgásnevelés 

 

Nagymozgások 
 

Célok: 

A gyermekek adottságainak függvényében a lehető legmagasabb szintű mozgásos önállóság elérése. 

Feladatok: 

 A gyermekek adottságainak függvényében a lehető legmagasabb szintű mozgásos 

önállóság elérése. 

 A gyermekek pozitív mozgásélményhez juttatása sok játékkal, motiválással. 

 A mozgás iránti igény felkeltése, erősítése. 

 Az elmaradt vagy károsodott tartási és mozgási funkciók fejlesztése, javítása. 

 A idegrendszer sérülése nyomán kialakuló kóros mozgások, elváltozások megelőzése, 

korrekciója és kompenzálása. 

 A lehető legnagyobb önállóság eléréséhez szükséges mozgásos és önellátási ismeretek 

megtanítása. 

 Gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök viselésének, használatának szoktatása, 

tanítása. 

 Az ép fejlődéshez – a lehetőségekhez képest – leginkább közelítő testi fejlődés 

elősegítése. 

 Mozgásos tapasztalatokon keresztül a pszichomotoros és szenzomotoros képességek 

fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatcsoportok: 

 Izületek mobilizálása   

 Izomlazítás, relaxáció 

 Izmok erősítése     

 Mozgásos önkontroll kialakítása    

 Mozgás-koordináció fejlesztése    

 Fiziológiás mozgássor alaphelyzeteinek és mozgásanyagának elsajátítása  

 Egyensúly fejlesztése   

 Kóros szinergizmusok megtörése, reflexgátló helyzetek kialakítása (Bobath) 

 Reflexgátló helyzetek kialakítása  

 Helyes testvázlat, térbeli orientáció kialakítása 

 Helyes testtartás kialakítása (ülésben, állásban)    

 Ritmus fejlesztése         
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 Praktikus és önellátási feladatok 

 Műtéti előkészítés, utókezelés 

 Manipulációt és kommunikációt lehetővé tevő alaphelyzet megkeresése, esetlegesen 

különböző korrekcióseszközök igénybevételével. 

 Ügyesség fejlesztése 

 Mozgásos játékok 

 

Testi képességek fejlesztése 

Gyógyászati segédeszközök használatának elfogadtatása, szoktatása  

Hidroterápia 

Gyógymasszázs 

 

Módszerek 
 

 A fizioterápia módszerei 

 Konduktív pedagógia módszerei 

 A komplex mozgásterápia módszerei 

 Bobath-módszer 

 Adaptált testnevelési mozgásanyag és játékok 

 passzív segítségnyújtás 

 aktív mozgáskiváltás 

 bemutatás 

 folyamatos szóbeli irányítás 

 gyakorlás 

 korrigálás 

 motiválás 

 játékosság 

 differenciálás 

 valós tevékenységbe ágyazott mozgásfejlesztés 
 

Eszközök 

 pad 

 bordásfal 

 különböző méretű karikák 

 babzsák 

 bokasúlyzó 

 egyensúlyozó eszközök (pl. egyensúlyozó deszka, félkör, hordó, egyensúlyozó teknő) 

 hengerek (különböző méretben) 

 járókorlát 

 lépcső, lejtő 

 labdák (különböző méretű, anyagú, fogású,keménységű, súlyú labdák, Bobath-labdák) 

 léggömb 

 masszázsgép 

 hidroterápiás kád 
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 párnák (ék, henger – különböző méretben) 

 terápiás háromkerekű kerékpár 

 tornabot 

 tükör 

 kéz- és lábsínek 

 járókeretek 

 kerekesszékek 

Finommozgások 

 

Célok: 

A gyermekek adottságainak függvényében a lehető legmagasabb szintű manipuláció elérése. 

 

Feladatok: 

 Kéz és ujjak ügyesítése, mozgékonyságuk fokozása, meglévő mozgások szinten tartása, 

fejlesztése 

 Szem-kéz, két kézkoordináció fejlesztése 

 hüvelykujj és a többi ujj közti oppozíció kialakítása 

 szem-kéz koordináció kialakítása és fejlesztése 

 látás, tapintás, mozgásérzet együttes szabályozása 

 a kéz dominancia kialakításának segítése 

 

Fejlesztési feladatcsoportok: 

 az érdeklődés felkeltése:  

 nyúlás, fogás, elengedés kialakítása:  

 játéktárgyak hosszabb ideig történő megtartása: (izomerő fokozása)  

 ki-, bepakolás fejlesztése, egyszerű utasítással kísérve:  

 fogásmódok gyakorlása:  

 fogás kialakítása, tárgyak egymásba illesztése, építés: 

 utánzáson alapuló építéstől a kreatív konstruáló játékig történő fejlesztés  

 formatáblák elemeinek megfelelő helyre történő berakása: 

 összetettebb mozdulatsorok kivitelezésének gyakorlása: 

 ábrázoló tevékenység kialakítása 

 

Módszerek 

 A fizioterápia módszerei 

 Szomatopedagógia módszerei 

 Konduktív pedagógia módszerei 

 egyéni segítségnyújtás 

 aktív mozgáskiváltás 

 bemutatás 

 folyamatos szóbeli irányítás 

 gyakorlás 

 korrigálás 
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 motiválás 

 játékos feladatvégzés 

 valós tevékenységbe ágyazott mozgásfejlesztés 

 

Eszközök: 

 különböző méretű, anyagú labdák 

 különböző méretű dobozok, üvegek 

 különböző méretű, anyagú játékok, tárgyak 

 termések 

 óriásgyöngyök 

 Montessori-torony 

 fűzőcske 

 öltöztető kocka 

 formatáblák 

 formabehelyezők 

 gyurma, só liszt gyurma 

 vastag ceruza, zsírkréta 

 szivacs, ecset 

 olló, stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

169 

 

 

4.2.4. Egyéni fejlesztés 

 

A gyermek 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 (pl. beszéd- és kommunikációfejlesztés, 

mozgásnevelés, hidroterápia, gyógylovaglás, bazális stimuláció, rehabilitációs foglalkoztató terápia 

stb.). 

 

A különböző terápiák alkalmazásának lehetősége a tanulók sajátos nevelési igényének, a helyi 

körülményeknek, valamint a terápiás ellátásokhoz szükséges meglévő, illetve igénybe vett 

szakembereknek is függvénye. 

 

Az egyes tanulók esetében a szakértői bizottság és szükség esetén a szakorvos javaslata alapján - a 

szülők véleményének ismeretében - az intézmény szakemberei közösen határoznak. 
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4.3. Az oktatás-nevelés tematikája 

 

Az oktatás-nevelés tartalma, tematikája az AST koncepcióban leírtakra épül. 

 

Tematikáját tekintve kapcsolódik az évszakok változásával kapcsolatban álló természeti 

jelenségek, időjárás, környezet változásainak, élőlények alkalmazkodásának megfigyeléséhez, 

megtapasztalásához, átéléséhez. Iskolai hagyomány a népszokások ápolása, ezért a tantervbe 

beépítjük a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek által is megközelíthető népszokásokat, a 

családi ünnepeket, a számukra is közel hozható iskolai ünnepeket, eseményeket. Minden 

évszakban az időjárás megfigyelése és megtapasztalása, ehhez kapcsolódóan természetes 

anyagok gyűjtése és felhasználása. Adott évszakhoz kapcsolódó gyümölcsök, zöldségek ízlelése, 

az egyes ünnepkörökhöz/évszakhoz kapcsolódó jellegzetes ételek elkészítése, elfogyasztása. 

Évszaknak megfelelő öltözködés megismerése. Mindezekhez hangok, zajok, zenék, versek, 

dalok, mondókák kapcsolása, mozgásos tevékenységekkel történő összekapcsolása. 

 

4.3.1. A fejlesztő nevelés, oktatás tervezése 

 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek 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 gyermek, 

tanuló adottságait, képességeit, sajátos nevelési igényét.A tervezés legfontosabb lépése a tanulók 

alapos ismerete, az egyes tanulók, illetve a tanulócsoport képességstruktúrájának pontos 

vizsgálata, feltérképezése. A pedagógiai diagnosztikához számos eszköz (fejlődési skálák, 

felmérő lapok, kérdőívek) áll rendelkezésre, de a gyógypedagógus saját maga is összeállíthat 

olyan kérdéssort vagy kérdőívet, amelyet a fejlesztést szolgáló nevelés, oktatás megkezdése előtt 

minden gyermekről felvesz. A tervezőmunka kezdetekor fontos a szülő és az iskolai nevelést 

megelőzően a gyermekkel foglalkozó intézmény szakemberei megfigyeléseinek, tapasztalatainak 

megismerése is. A tanulók diagnosztikus értékelése minden esetben a pozitívumokra koncentrál, 

kiemeli a megmaradt, illetve a meglévő képességeket, funkciókat, ugyanakkor számba veszi a 

gyermek képességstruktúrájában található hiányosságokat, funkciózavarokat is.  

 

A hiányok, zavarok számbavétele a reális célkitűzések megfogalmazását kell, hogy segítse. A 

pedagógiai diagnózis célja annak feltérképezése, hogy mit tud a gyermek, és azt hogyan tudja, 

illetve melyek személyes szükségletei. Nagyon fontos alapos információk gyűjtése a gyermek 

megelőző élethelyzetéről, kialakult szokásairól, családi vagy intézményes nevelésük 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 gyermek korábbi tapasztalatai mellett a diagnózis kitér a tanuló 

viselkedésének, tanulási és tevékenységi képességeinek elemzésére is természetes és 

„mesterséges” helyzetben. A pedagógiai diagnosztika a súlyosan és halmozottan fogyatékos 

tanulók esetében nem egyszeri vizsgálatot, hanem folyamat-diagnosztikát jelent: a korábbi 

életszakaszra vonatkozó információk megszerzése mellett 8-12 hetes megfigyelési időszaknak 

kell eltelnie ahhoz, hogy alapos információkat szerezzünk a gyermekről, képességeiről az egyéni 
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nevelési-oktatási terv és 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 

kezdeté. A gyermek folyamat-diagnózisa alapján elkészített felvételi pedagógiai vélemény, 

valamint a szülői kérdőív a tanulóról szerzett tapasztalatokat, megfigyeléseket, esetleg 

teszteredményeket tartalmazza. A 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 gyermek fejlődése következtében megváltozott 

kiindulási helyzet alapján kerüljön sor az adott tanévre vonatkozó célkitűzések meghatározására. 

A pedagógiai diagnózis és vélemény szolgáltatják az alapot a hosszú távú célkitűzések 

megfogalmazásához. A hosszú távú tervezés komplex és általános célkitűzéseket tartalmaz, 

alkalmazkodva a gyermek képességeihez, szükségleteihez, igényeihez, érdeklődéséhez. A 

hosszú távú célokat általában egy tanévre célszerű megadni, de az időintervallum 

gyermekenként változhat. A célok a gyermek fejlődése alapján módosíthatóak. Az egyéni 

(individuális) nevelési - oktatási - fejlesztési terv a gyermek pedagógiai diagnózisának 

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 áll 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 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 - egy-egy apró 

mozzanatot cseréje a programban - szem előtt tartása szükséges. Az éves terv tartalmazza 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 gyermekek 

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 

tanulókkal foglalkozó szakmai team minden félévben és tanév végén készítsen értékelést a 

gyermek 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. A súlyosan és 

halmozottan fogyatékos gyermekek 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 
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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. 
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1. Az Augmentatív és Alternatív Kommunikáció meghatározása  

 

Augmentatív és alternatív kommunikáció (röviden AAK) alatt olyan kommunikációs 

rendszereket értünk, melyek arra szolgálnak, hogy tartósan vagy átmenetileg pótolják 

azokat a kommunikációs funkciókat, melyeket az érthető beszéd hiánya okoz (Kálmán, 

1997). Nemcsak az expresszív kommunikáció kiegészítésére vagy pótlására szolgál, 

hanem a beszédértésben korlátozott személyeket is segíti (Erdélyi, 2008) 

 

2. Az augmentatív és alternatív kommunikáció célcsoportjai 

 

A súlyosan – és halmozottan sérült emberek mellett, augmentatív és alternatív 

kommunikációra szüksége lehet az intellektuális képességzavarban markánsabban érintett 

személyeknek, súlyosan mozgáskorlátozott személyeknek, autizmus spektrum zavarral 

vagy érzékszervi fogyatékosságokkal élő személyeknek. Ott ahol a hangzó beszéd 

kialakult, de a beszéd nehezen érthető, az AAK másodlagos, kiegészítő nyelvként 

használható (Erdélyi, 2008). Intézményünkben valamennyi érintett célcsoport 

megtalálható.  

 

3. Az augmentatív és alternatív kommunikáció bevezetésének célja, jelentősége 

 

„A kommunikáció alapvető, elvitathatatlan ember jog. Ha valakitől megtagadják a 

kommunikációpótlás lehetőségét, emberi jogaiban sértik meg. (TASH állásfoglalás, 

2000).” Fontos kihangsúlyozni, hogy még a legsúlyosabban sérült személyek is képesek 

kommunikálni, és igénylik a kommunikációt (Erdélyi, 2008).  

A hangzó beszéd illetve a kommunikáció lehetőségének hiánya jelentősen korlátozza a 

kognitív fejlődést, rendkívül nagy hátrányt jelent a szociális kapcsolatrendszerekbe való 

beilleszkedés során. Az érintett személyek jelzéseit gyakran félreértik, akár az is 

előfordulhat, hogy nem is tekintik kommunikációs célú megnyilvánulásoknak azokat. Ez 

gyakran a tanult tehetetlenség állapotába vagy passzivitásba sodorja őket, de akár 

depresszív állapotok is kialakulhatnak esetükben. Hogyha a tipikushoz leginkább hasonló 

kommunikációs eszközöket tudunk biztosítani ezeknek az embereknek, akkor lehetőséget 

biztosítunk számukra egy jobb életminőségre, teljesebb körű önrendelkezésre, 

növelhetjük társadalmi elfogadottságukat, és biztosíthatjuk az emberi méltóságukat 

(Kálmán, 2007). 
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Fontos kihangsúlyozni, hogy az AAK – használat nem akadályozza a beszéd kialakulását 

vagy a nyelvfejlődést, hanem sokkal inkább elősegíti azt (Kálmán, 2007). 

Jól látható tehát, hogy miért elengedhetetlen egy gyógypedagógiai módszertani 

intézményben az augmentatív és alternatív kommunikáció bevezetése és folyamatos 

biztosítása a tanulók számára. 

 

4. Az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök rendszerei 

 

Havasi 2009 –es publikációjában az alábbiak szerint csoportosítja az AAK – s 

rendszereket (p.29.) 

 

4.1.Segédeszköz nélküli rendszerek 

 gesztusok, gesztusnyelvek, manuális rendszerek 

 természetes és mesterséges jelnyelv 

 kézjelekkel kódolt anyanyelv 

 módosított hagyományos jelek 

 ujjábécék, egyéb manuális ábécék 

 gesztusokkal, pislogással, vagy hangjellel közvetített ábécékódok, vagy 

üzenetkódok 

 beszéd 

 szájról olvasás 

 vibrotaktilis kódok 

 

4.2.Segédeszközt igénylő rendszerek 

 valós tárgyak 

 reprezentáns tárgyak 

 logók 

 fotók 

 vonalas rajzok 

 bonyolultabb kép – és jelrendszerek 

 hagyományos írás 

 módosított írásformák 

 elektronikus eszközök, számítógépek, hangadó gépek 
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Az augmentatív és alternatív kommunikáció bevezetésének lépései 

 

4.3. Megfigyelések, felmérések 

Mielőtt bármilyen AAK oktatást elkezdünk, szükséges tájékozódni az adott személy 

meglévő képességeiről, előzetes tudásáról. Ehhez számos felmérőeszköz áll 

rendelkezésre. Mielőtt azonban a konkrét felméréseket megkezdenénk, több forrásból 

származó, előzetes információgyűjtésre lesz szükségünk.  

Érdemes a szülőktől, pedagógusoktól, a támogatásra szoruló személlyel közvetlenül 

foglalkozóktól tájékoztatást kérnünk a gyermek aktuális állapotáról, meglévő 

készségeiről. Fontos bevonni a családot teljeskörű módon a folyamatba, figyelembe 

venni az ő igényeiket és elvárásaikat is (Cseri, 2011). 

Az előzetes információk alapján már szisztematikus megfigyeléseket tehetünk a 

gyermekről egyénileg és csoportos helyzetben is. Nemcsak a kommunikációs 

készségek , hanem a motoros képességek, a kognitív funkciók, szociális készségek 

megfigyelésére is szükség van ilyenkor (Cseri, 2011). 

Pedagógusként számos informális felmérőeszköz áll rendelkezésünkre, melyek 

segítségével megismerhetjük, hogy a gyermek mely készségei vannak kialakulóban, 

hiszen ezekre lehet építeni a későbbiekben az egyéni fejlesztési tervet. Valamint 

ennek alapján lehet később ellenőrizni, hogy sikerült – e valóban megvalósítani a 

kitűzött célokat (Havasi – Őszi, 2015). 

Természetesen néhány terület alapos feltérképezése kiemelten fontos szerepet kap az 

AAK bevezetése előtt. Elengedhetetlenül fontos felmérnünk tanítványaink expresszív 

kommunikációs képességeit. Ezt különböző szabotázshelyzetekben tudjuk leginkább 

megtenni, például étkezési helyzetekben, vagy szabadidős tevékenységek során.  

„Press-típusú” eljárásokat szükséges alkalmaznunk, „azaz olyan helyzeteket 

szükséges teremteni, amelyek előhívják, mintegy „kikényszerítik” a társas 

interakciókat, s nem csupán a spontán viselkedés megfigyelésére korlátozódnak” 

(ESZI, 2017. p. 19.). Például étkezési helyzetben a gyermek kedvenc ételeit a 

gyermek szeme láttára fogyasztjuk, vagy elérhetetlen távolságba helyezzük kedves 

játékeszközeit. A helyzetek legyenek tudatosan megtervezettek, és jegyzőkönyvet is 

szükséges készíteni a látottakról. Sokat segít, ha esetleg videofelvétel is készül 

magáról a felmérésről. A megfigyeléshez segítséget nyújthat a Babzsák Fejlesztő 

Programban (Havasi – Őszi, 2015 p. 37.) megtalálható Expresszív kommunikáció – 
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snackhelyzet felmérési űrlap, vagy az autizmus spektrum zavarral élő személyek 

számára kialakított TEAACH Program Spontán Kommunikációs Megfigyelésének 

mintavételi formanyomtatványa, amely azonban nemcsak autizmussal élő  személyek 

kommunikációs készségeinek megfigyelésére használható. 

Az expresszív kommunikáció strukturált megfigyelése mellet ugyanolyan hangsúlyos 

a receptív kommunikáció felmérése is. Ehhez szintén a Babzsák Fejlesztő Program 

(Havasi – Őszi, 2015. p.36.) Kommunikáció – értés űrlapját használhatjuk, 

természetesen nem csak autizmussal élő személyek esetében. A felmérés során 5 -7 

fokozatosan nehezedő instrukciót adunk a gyermeknek asztali helyzetben, az asztalra 

helyezett tárgyakkal kapcsolatban. Amennyiben a tanítványunk nem tudja 

végrehajtani az utasításokat, úgy más kommunikációs formákat használunk arra, hogy 

megértse instrukcióinkat: írott szöveget, fotót vagy más piktogramot, gesztusokat, 

azonos tárgyakat, bemutatást, modellálást, részleges, majd teljes fizikai segítséget. Az 

eredmények nagyban segítik a kommunikációs nehézséggel élő személyt, hogy a 

számára legkönnyebben érthető formában és módon kapjon információt a 

környezetében élő személyektől (Havasi – Őszi, 2015). 

Főleg autizmus spektrum zavarok esetén rendkívül fontos a szimbólumszint – értés 

felmérése. Ehhez szintén a Babzsák Fejlesztő Program (Havasi – Őszi, 2015 p.28.) 

űrlapja használható. Ez a tárgyak tárgyakkal való egyeztetésétől kezdve,  a képek 

képekkel való egyeztetésén keresztül, egészen a kép – szókép egyeztetésig elvezethet. 

A próbák részletesen az űrlapon elolvashatók. E felmérés eredményei a vizuálisan 

támogatott kommunikáció kialakításához nyújthatnak segítséget (Havasi – Őszi, 

2015). 

Átfogó kérdőívet állított össze Erdélyi Andrea (2005/a) a kommunikációs 

tevékenység szintjeiről. A kérdőív kilenc kommunikációs forma (hangzó beszéd, 

nehezen érthető hangzó beszéd, artikulálatlan hangnyilatkozatok, 

gesztikuláció/mutogatás, kézvezetés, pillantás/szemkontaktus, egyéb cselekvések, 

térközszabályozás, nincs reakció) megjelenési gyakoriságát vizsgálja hat 

kommunikációs szituációban (kapcsolat, közös cselekvés, hozzájutás egy dologhoz, 

tiltakozás, magyarázás, érzések).  A szerző elsősorban a gesztusnyelv bevezetése előtt 

ajánlja kitölteni a kérdőívet, de más helyzetekben is igen informatív lehet a 

kommunikációjukban súlyosan akadályozott személyek kapcsán.  

Online angol nyelven, papíralapon magyarul is elérhető a Kommunikációs Mátrix 

(Communication Matrix Rowland, 1996). Ez kifejezetten a súlyosan- halmozottan 

sérült, intellektuális képességzavarban is markánsan érintett személyek 
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kommunikációjának felmérésére hozták létre. Online ugyan csak angol nyelven 

tölthető ki, ugyanakkor nagy előnye, hogy minden „elvárt” viselkedéshez láthatunk 

egy mintavideót, amely alapján eldönthetjük, hogy az adott személy képes – e 

teljesíteni az adott tételt. Az eredményeket mátrix és készséglista formában is 

megkapjuk, amely a tervezéshez és visszakövetéshez is rendkívül hasznos (Havasi – 

Őszi, 2005). A szülők részére készült felmérés itt tölthető le: 

https://communicationmatrix.org/Content/Translations/matrix.parent_Hungarian.pdf, 

míg a szakembereknek javasolt checklist ezen a címen érhető el: 

https://communicationmatrix.org/Content/Translations/matrix.professional_Hungaria

n.pdf.  

Az „Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek 

felmérése” (Assesment of Social and Communication Skills for Children with 

Autism- Quill et al, 2009) egy olyan kérdőív, amely kimondottan autizmus – 

specifikus, így tehát elsősorban a szociális, kommunikációs és viselkedésszervezéssel 

kapcsolatos készségeket célozza meg. Az egyes itemekre jól építhetők a fejlesztési 

célok, valamint nagy előnye, hogy szinte bármilyen életkorban és bármilyen 

intellektuális képesség esetén használható (Havasi – Őszi, 2005).  

 

4.4. Az egyéni fejlesztési terv 

A fent említett felmérések segítségével, a kialakulóban lévő készségek mentén 

találhatjuk meg a fő tanítási célokat, melyeket az egyén fejlesztési tervben 

összegzünk. Ennek elkészítésében a gyermekkel foglalkozó szakemberek és a szülők 

is részt vesznek, prioritásaikat kifejezik, összehangolják. Érdemes középtávú 

célokat megfogalmazni, amelyek körülbelül fél – egy évre szólnak, ugyanakkor 

hosszútávra is előre mutatónak kell lenniük. A visszamérhetőséget, 

ellenőrizhetőséget az biztosítja, ha konkrétan leírjuk azt a viselkedést, „amire a 

gyermek képes lesz akkor, ha elérte a kitűzött célt. Tartalmazza az ütemezést, azokat 

a feltételeket, melyek mellett megfigyelhető lesz a gyermeknél az adott viselkedés; a 

célként kitűzött konkrét viselkedést; illetve azt a szintet, vagy azokat a fokozatokat 

(kritériumokat is), amelyek segítségével meg lehet határozni, hogy sikerült-e elérni a 

célt. (Nelson – Lindeman, 2011, p.7.) 

Wright (2011, p. 93.) szerint akkor jó egy egyéni fejlesztési terv, ha megfelel az 

alábbi szempontoknak: 

 Figyelembe veszi a gyermek jelenlegi akadémikus és funkcionális 

teljesítményét. 

https://communicationmatrix.org/Content/Translations/matrix.parent_Hungarian.pdf
https://communicationmatrix.org/Content/Translations/matrix.professional_Hungarian.pdf
https://communicationmatrix.org/Content/Translations/matrix.professional_Hungarian.pdf
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 Eléggé informatívak a célok ahhoz, hogy egész évre alapot nyújtson. 

 A gyermek fő oktatási szükségleteire reagál. 

 Vannak felméréseink, amivel ellenőrizhetjük a célok teljesülését. 

 Összhangban van a gyermek teljesítménye az általános tantervvel.  

 Eléggé megbízhatóak a módszerek és technikák, amiket választottunk. 

Tudományosan megalapozottak. 

 Megfelelően tervezett az oktatási környezet. 

 A segítségadás szintje és elhalványításának módja megfelelően 

meghatározott. 

 Figyel a készségek általánosítására és szinten tartására. 

 A hosszútávú célok figyelembe veszik a jelenlegi készségeket, jól 

meghatározottak, mérhetők, és időben megvalósíthatók. 

 A közép-és rövidtávú célok levezethetők a hosszútávúakból; jelentőségteliek, 

operacionalizáltak és mérhetők. 

A jól összeállított egyéni fejlesztési terv tehát már önmagában feladatokat jelöl ki, 

amelyekkel elkezdhető a mindennapi munka. A felmérésekhez használt eszközök 

segítségével pedig a kitűzött időtartamra vonatkozó célok visszamérhetők, 

ellenőrizhetők lesznek. 

4.5.A megfelelő eszköz kiválasztása 

A megfelelő eszköz kiválasztásakor számos szempontot kell figyelembe venni: 

• milyen a gyermek mozgásállapota? 

• milyenek a gyermek kognitív képességei? 

• milyen egyéb társult zavarokkal számolhatunk az adott személynél? 

Ezen kívül figyelembe kell vennünk még, hogy megtaláljuk az adott gyermek 

számára az üzenettovábbítás legegyszerűbb módját, hogy olyan eszközt találjunk, 

amely hordozható és viszonylagosan nagy mobilitást eredményez. Fontos, hogy az 

alternatív kommunikáció, minél inkább közelítsen a normál kommunikációhoz 

tempójában, sebességében. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a 

gyermek számára legkönnyebben érhető absztrakciós szinten kell dolgoznunk. 

Figyelembe kell vennünk, hogy olyan eszközzel segítsük a személyt, amelyet széles 

körben tud használni, és viszonylag sokan képesek megérteni. Fontos a spontán 

kommunikációs kezdeményezésekre való lehetőség biztosítása is.  
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Számba kell vennünk azt is, hogy mennyire akadályozza az AAK használó 

személyt, hogyha egy jel, például egy gesztusjel, tünékeny, gyorsan változó 

(Havasi, 2009). 

4.6. A leggyakrabban alkalmazott alternatív és augmentatív kommunikációs rendszerek 

4.6.1. Jelnyelv 

A jelnyelvet általában a meglévő beszéd kiegészítésére, pontosítására 

valamint a beszédmegértés támogatására használják beszédükben 

akadályozott személyek esetében. Előnye, hogy gyors, a jeleket bárhol lehet 

használni, nem igényel segédeszközöket. Ugyanakkor nagyon tünékeny és 

igen bonyolult nyelvtannal rendelkezik, valamint az is nehézséget jelenthet, 

hogy viszonylag kevés ember ismeri a jelnyelvet. Komoly kognitív készségek, 

valamint az utánzás képességének meglétét is igényli, ez utóbbit 

természetesen motoros szempontból is (Havasi, 2009).  

4.6.2. Gesztusnyelv 

A jelnyelvnél jelentősebben egyszerű gesztusnyelv már sokkal inkább 

alkalmazható a súlyosan – halmozottan sérült személyeknél. Magyarországon 

ennek bevezetése Dr. Erdélyi Andrea nevéhez fűződik.   

A mindennapi élethez leginkább szükséges jelek gyűjteményéről van szó, 

egyszerűségét az adja, hogy nem tartozik hozzá nyelvtani rendszer, valamint, 

hogy egy jel tágabb értelemben vett fogalmakat is tartalmaz. Rövid, egyszerű 

mondatok azonban alkothatók itt is, méghozzá a kulcsszavak egymás utáni 

felsorolásával (Erdélyi, 2005/b). Az absztrakciós szintet tekintve a 

gesztusjelek a következő csoportokba sorolhatók be: 

a) természetes gesztusjelek: pl. eszik, iszik 

b) formaleíró jelek: pl. ház, labda 

c) tevékenység-utánzó jelek: pl. fűrészel, varr 

d) mutató jelek: pl. én, itt testrészek 

e) hagyományos, rögzített jelek: pl. színek 

f) fonomimikai rendszer absztrakt jelei pl: személynevek jelölése 

A gesztusjelek tanításának alapfeltétele a gyakori alkalmazás, melyre remek 

lehetőséget kínálnak a mindennapos tevékenységek. Fontos, hogy az érintett 

személlyel foglalkozó minden segítő, családtag egyaránt használja ezeket a 

jeleket a beszédében akadályozott személlyel való kommunikációra.  
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Előfordulhat az is, hogy ugyan az adott gyermek expresszív 

kommunikációban nem tudja használni a gesztusnyelvet, ugyanakkor a 

megértésben jelentős könnyebbséget jelent számára a hangzó beszéd és a jelek 

együttes megjelenése (Erdélyi, 2005). A Nézd a kezem! című könyvben a 

gesztusjelek használatának bevezetését lépésről lépésre megismerhetjük, 

valamint fejlesztési tervezeteket, mintákat is találhatunk benne. 

4.6.3. Tárgyak és képek 

A kép - és szimbólumrendszereknek előnye, hogy állandóak, nem tünékenyek, 

gyorsak és mindenki számára érhetőek, és általában kisebb absztrakciós 

képességet kívánnak meg a használótól, mint az elvontabb gesztusjelek. 

Motoros problémák esetén is sikeresebben alkalmazhatók. Ezeknek a 

rendszereknek a bevezetése általában a cselekvést jelentő konkrét tárggyal 

kezdődik, majd a tárgyak kicsinyített másával, vagy tárgyrészletekkel. Csak 

ezt követik a konkrét fényképek, amelyek először a gyermek számra 

jelentőségteli, valamint az alapszükségletekkel kapcsolatos képekből állnak 

(Erdélyi, 2005). A gyermek szimbólumszint – értésének megfelelően aztán 

fokozatosan lehet áttérni magasabb absztrakciós szintekre pl. rajz, piktogram 

stb. Számos jól kidolgozott szimbólumrendszer létezik mint például a Löb –

rendszer, amely egymáshoz kapcsol képeket és gesztusokat.  De ilyen az 

elvont szimbólumokat tartalmazó Bliss – rendszer, és akár a jól ismert Picture 

Communication Symbols, amely egyszerű feliratozott rajzokból áll (Erdélyi, 

2005). A Schopler és Reichler nevéhez fűződő TEAACH program elsősorban 

autizmus spektrum zavarral élő személyek számára jött létre.  A program 

célja, hogy minél több spontán, rugalmas és funkcionális kezdeményezést 

tudjon kialakítani a fejlesztésben résztvevő gyermek. A kommunikációt öt 

dimenzióra osztja: formára, funkcióra, szemantikus kategóriákra, kontextusra, 

és a kommunikációban használt szavakra.  Egyszerre egy dimenzió mentén 

tűz ki fejlesztési célokat (Havasi, 2009). 

Sosem szabad megfeledkeznünk azonban arról, hogy ezeknek a rendszereknek 

az egy az egyben használata nem javasolt, érdemes minden esetben egyénre 

szabott eszközökkel, módszerekkel dolgozni.  
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4.6.4. PECS 

Az AAK oktatás egyik talán legismertebb, képekkel és szimbólumokkal 

dolgozó rendszere a PECS, avagy a Picture Exchange Communication 

System. Ez egy autizmus – specifikus program, azonban számos, 

kommunikációjában akadályozott ember alkalmazhatja sikerrel a módszert. Itt 

a gyermek képek átadásával fejezi ki, hogy mit szeretne, mire vágyik, de akár 

az élményeit is megoszthatja ilyen módon. A PECS módszere egy biztonságot 

nyújtó, bejósolható, protetikus, vizuális támpontokkal ellátott környezetben 

alkalmazható (Havasi, 2009). 

Hatékonyságát magyarázhatja, hogy: „ 

• nem támaszt komoly előfeltételeket 

• spontán megnyilvánulásokra sarkallja a gyermeket 

• azonnali sikerélményt ad 

• a gyermek számára a kommunikációs helyzet értelmes 

• csak szociális partnerrel alkalmazható 

• közvetetten segíti a beszéd kialakulását 

• általa csökken a kommunikációs kudarcból való szorongás 

• a szülők, tanárok és a személyzet többi tagja is könnyedén elsajátítja 

használatát anélkül, hogy költséges képzéseken vennének részt 

• nem szükségesek drága eszközök”(Havasi, 2009, p. 39.o) 

A PECS tanításának lépéseit összefoglalja Havasi Ágnes (2009) az A 

kommunikáció tanítása/fejlesztése című jegyzetében. 

4.6.5.  Az elektronikus eszközök 

Az elektronikus eszközök használata, az egyszerű nyomógombos 

kapcsolókkal kezdődik. Ebben az esetben a kapcsoló egy plüssállathoz 

csatlakoztatható, amely a megnyomásra sétálni, énekelni kezd, de legalábbis 

valamilyen feltűnő változáson megy keresztül. Ezeknek az eszközöknek az az 

első számú célja, hogy a gyermek megtanulja, hogy ha megnyomja a gombot, 

akkor valami történni fog, tehát megtapasztalja azt, hogy cselekedeteinek 

hatása van a környezetére (Carissimi, 2010). Ezt követheti, az egy vagy 

többüzenetes hangadó gépek alkalmazása, ha pedig a gyermek képességei 

megengedik, következhetnek a többüzenetes kommunikátorok. Ezek az 
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eszközök nagyon változatosan személyre szabhatók, a motoros és kognitív 

képességekhez igazíthatók (Carissimi, 2010). 

4.6.6. A mobiltechnológia használatának előnyei 

A mobileszközök használatának egyik legfontosabb előnye, hogy ezek a 

kellékek minden ember életének gyakori használati tárgyai, sőt igen 

divatosak, népszerűek is. A használójuk tehát nem érzi, úgy, hogy egy olyan 

segédeszközt kell kezelnie, amely első ránézésre felhívja a figyelmet a 

nehézségeire (Vlachou & Drigas, 2017). Az okostelefonok ma már 

megfizethetők, kis helyigényűek és könnyen hordozhatók, valamint 

rugalmasan szerkeszthető rajtuk a tartalom.  Az érintőképernyős technika 

pedig lehetővé teszi, hogy a motoros nehézségekkel küzdő személyek számára 

is egyszerűen használhatóak legyenek ezek az eszközök (Vlachou & Drigas, 

2017). Másfelől azt is fontos megemlíteni, hogy az ilyen mobil 

alkalmazásoknak köszönhetően egyre inkább bekerül a köztudatba az AAK 

fogalma, érhetőbbé, befogadhatóbbá válik a társadalom számára 

(McNaughton & Light, 2013). 

 

5.  Az AAK oktatás menete 

 

5.1. Az egyéni fejlesztés 

Tudjuk, hogy az AAK oktatás célja elsősorban a spontán, rugalmas, funkcionális 

kommunikáció kialakítása, melyet leginkább valódi élethelyzetekben lehet 

megvalósítani. Ugyanakkor az ehhez szükséges alapokat érdemes egyéni 

foglalkozások keretében elsajátítani. Intézményünkben ezért, az egész napos ellátás 

keretében, délutánonként egyéni fejlesztés keretében valósul meg az AAK tanítása. 

Ez ad megfelelő alkalmat ahhoz, hogy megtaláljuk a gyermek számára a megfelelő 

üzenethordozót, az üzenet kiválasztásának és továbbadásának leggyorsabb, 

legmegfelelőbb módját (Cseri, 2011), mindezt úgy, hogy a lehető leginkább 

hasonlítson tempóban és dinamikában a spontán, nyelv által közvetített 

kommunikációhoz. Ezek az egyéni foglalkozások biztosítanak lehetőséget arra is, 

hogy az érintett személyek megtanulják kezelni a számukra kiválasztott eszközöket 

(Cseri, 2011).  Az egyik kulcsfontosságú tényező, hogy biztosítsuk a gyermek 

számára, hogy megismerhesse a kommunikáció hatalmát, tehát azt, hogyha 

interakciókat kezdeményez vagy fenntart, azzal hatni tud szűkebb – tágabb 

környezetére.   
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Fontos szem előtt tartanunk, hogy a gyermek már meglévő kommunikációs 

formákkal rendelkezik, azokat nem feltétlenül szükséges leépíteni, sőt érdemes lehet 

azokra építeni. (Például a gyermek által használt gesztusokat akkor sem érdemes 

„elvenni”, ha azok nem univerzálisan érhetőek. Ezeket lehet tovább finomítani, vagy 

egy a gyermeknek készült kommunikációs könyvben rögzíteni, hogy mindenki 

számára világossá váljon a közölnivaló.) A foglalkozások során az elemibb, 

preszimbolikus jelzések (kérés, visszautasítás) kialakításával kezdünk, majd egyre 

inkább közelítünk a szimbolikusabb kommunikáció felé (Cseri, 2011). 

 

5.2. Csoportos foglalkozások 

A délutáni egyéni fejlesztési helyzetekben elsajátított készségeket később a 

csoportfoglalkozások alkalmával is használhatjuk, illetve fejleszthetjük. Fontos 

azonban, hogy a pedagógus részéről ezt is precíz és tudatos tervezés előzze meg. A 

fejlesztő nevelés – oktatás keretein belül ez bármelyik foglalkozás során 

megvalósulhat: reggeli kör, szűkebb – tágabb környezet, mozgásnevelés, játék és 

szórakozás. A csoportos foglalkozások esetében nehézséget jelenthet, hogy a 

súlyosan – halmozottan sérült személynek most már nemcsak egy igazodni tudó 

felnőttet kell megértenie és befolyásolnia, hanem a hasonló nehézségekkel küzdő 

kortársakat is, akiknél szintén nagyon változatos lehet, hogy milyen eszközzel 

kommunikálnak. Ezért bár a szervezett keretek közötti csoportos AAK foglalkozás is 

nagyon fontos, a spontán, rugalmas és funkcionális kommunikáció használatát 

leginkább az úgynevezett kommunikációra ösztönző környezettel lehet 

megvalósítani. 

 

5.3. A kommunikációra ösztönző környezet 

A kommunikációs nehézségekkel élő személyek kommunikáció – tanítása 

szempontjából fontos, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, amely gyakorlatilag 

„kiprovokálja” a kommunikációs interakciókat, növeli a spontán kezdeményezések 

számát (Havasi, 2009).  Autizmus spektrum zavarokra vonatkozó kutatások szerint,  - 

de nem csak az ő esetükben -,  a következő tényezők segíthetik a fent körülírt 

helyzetek létrehozását: 

• „ rutinszerűen alkalmazott események, cselekvések felborítása 

• tárgyak, illetve sorra kerülés visszatartása 

• egy tárgy funkciójának megváltoztatása 
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• tárgyak eldugása illetve megközelíthetetlenné tétele 

• tárgyak vagy események rossz címkézése 

• alternatív választási lehetőségek felkínálása (Havasi, 2009, p. 26).” 

Ne felejtsük el: a gyermek kommunikációs eszköztárát és lehetőségét az 

önkifejezésre egész nap, folyamatos jelleggel biztosítani kell. 

 

6. Összegzés 

 

Összességében elmondható tehát, hogy a hangzó beszéd hiányából fakadó nehézségeket 

nem lehet figyelmen kívül hagyni a súlyosan – halmozottan sérült személyek esetében 

(sem).  Az önállóság és az önrendelkezésre való képesség nem jöhet létre, ha nem adunk 

gyermekeink kezébe olyan kommunikációs eszközöket, melyekkel képesek kifejezni 

önmagukat.  Végezetül álljon itt egy idézet, melyet az AAK oktatásban résztvevő 

pedagógusoknak ajánlok szem előtt tartani: 

Úgy hallgasd meg, hogy 

így emlékezhessen rá: 

"jót beszélgettünk". 

 (Fodor Ákos) 
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A mozgásnevelés helye: Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola (Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 

67.), tornaterem 

A mozgásnevelés célcsoportja: A fejlesztő iskolai csoportok súlyosan-halmozottan sérült 

tanulói 

A mozgásnevelés formája: egyéni fejlesztés 

A mozgásnevelés ideje: heti 2 óra (szerdán és csütörtökön 13-tól 14 óráig) 

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek bemutatása 

A fogyatékos gyermekek körében egyre nagyobb számban jelennek meg a súlyosan-halmozottan 

fogyatékosok, mivel a modern orvostudomány eszközeinek köszönhetően könnyebben életben 

tartják a kis súlyú újszülötteket, a súlyos károsodásokkal született csecsemőket és a – későbbi 

életkorban – komoly sérüléseket okozó balesetet szenvedett gyermekeket, fiatalokat. (Márkus, 

Ismerkedés, Megértés, Együttlét 2003. p 41)  

A súlyos-halmozott fogyatékosság meghatározása pedagógiai/gyógypedagógiai szempontból: Az 

elmúlt harminc-negyven évben a speciális pedagógiai koncepciónak, a bazális fejlesztésnek 

köszönhetően a legsúlyosabb fogyatékosok fogalmának hallatán igen speciális nevelési és 

fejlesztési szükségletekre, magas szinten differenciált gyógypedagógiára – nevelésre és terápiára 

– és ennek megfelelő intézményekre, illetve társadalmi integrációs lehetőségekre gondolunk.  

A súlyos fogyatékosság meghatározásában a „súlyos” jelző elsősorban arra utal, hogy a 

diagnosztizált sérülés, károsodás olyan akadályozó tényezővé válik, amely tartósan, 

maradandóan, véglegesen és jelentős mértékben nehezíti, akadályozza, gátolja a különböző 

funkciók zökkenőmentes kialakulását vagy fejlődését (pl. olyan súlyos korai agykárosodás 

következtében kialakult mozgáskorlátozottság, amely motorikusan lehetetlenné teszi a beszéd 

kialakulását, valamint a társuló érzékelési-észlelési zavarok és a számottevő mozgásos 

akadályozottság miatt a kognitív funkciók fejlődése is nagy mértékben nehezített); már az élet 

első hónapjaiban behozhatatlan lemaradásokat okoz, az ép fejlődésmenettől való eltérés pedig az 

életkor előrehaladtával egyre nagyobb lesz.  

A „halmozott” jelző egyértelműen arra utal, hogy azonos vagy eltérő időben két vagy több, 

egymással nem közvetlen oki kapcsolatban álló különböző sérülés, károsodás keletkezett.  
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A halmozódóan, párhuzamosan fennálló fogyatékosságok kialakulásáért leggyakrabban a 

központi idegrendszer komplex organikus sérülése felelős, aminek következtében egyszerre több 

„fő vagy vezető tünet” is kialakul (pl. mozgáskorlátozottság és értelmi akadályozottság, vagy 

vakság és siketség, stb.). A személyiség különböző funkcióinak sérülése, akadályozott 

működése, több agyi reprezentációs terület károsodására utal, és nem következményesen 

(másodlagosan, harmadlagosan) kialakult fogyatékosságokkal állunk szemben. (Márkus, 

Ismerkedés, Megértés, Együttlét 2003. p 43-44)  

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek mozgásfejlődése gyakran már a legkorábbi 

életkortól eltér az egészséges fejlődésmenettől. A mozgásfejlődés sokszor egy korai 

életszakaszra jellemző szinten megáll, vagy minimális mértékben fejlődik tovább. Súlyosan-

halmozottan sérült gyermek esetében a központi idegrendszer sérülése már a korai életkortól 

befolyásolja a mozgásfejlődést. A CP (cerebrálparézis – korai agykárosodás következtében 

kialakult mozgászavarok változatos tünet-együtteseinek összefoglaló neve) általában 

szenzomotoros zavart vált ki. A test automatikus irányítása a születéstől fogva akadályozott, nem 

tudnak kifejlődni az életkor adekvát mozgásai. A motorium fejlődése diszharmonikus. 

Leggyakrabban spasztikus tónusfokozódás, hipotónia és/vagy atetotikus jellemzők figyelhetők 

meg. A károsodás ugyanakkor a szenzoros fejlődésben is zavart okoz. Befolyásolhatja a 

tapasztalatszerzést, a kommunikáció fejlődését. Hátrányosan érintheti az érzékelési-észlelési 

folyamatok fejlődését, valamint a szociális kapcsolatok megfelelő alakulását. (Kelemenné 

Ismerkedés, Megértés, Együttlét 2003. p. 152-153) 

A mozgásnevelés komplexitása  

A mozgásnevelés a mozgásszervi rehabilitáció speciális nevelési feladata, a 

mozgáskorlátozottságból eredő mozgásos képességek befolyásolását, rehabilitációját jelenti.  

A mozgásnevelés célja: a mozgásszervrendszer működőképességének optimális szintre emelése, 

a változó környezeti adottságokhoz történő – az életkori sajátosságoknak megfelelő – 

legmagasabb szintű mozgásos alkalmazkodóképesség kialakítása.  

A mozgásnevelés a kialakult klinikai tünetek, az egyéni funkcionális képességek, a társuló 

részképességek, zavarok és betegségek függvényében, azok figyelembe vételével valósul meg. 

Az életkortól és funkcionális állapottól függő rehabilitáció egyéni alkalmazásával motoros 

tapasztalatszerzést tesz lehetővé, segíti és fejleszti a motoros alkalmazkodóképességet.  
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A mozgásnevelés az egészséges életre nevelést, a motoros képességek fejlesztését az adaptált 

testnevelés és sport eszközrendszerével, valamint a megfelelő szokások kialakításával segíti elő. 

Az iskolai fejlesztés teljes időtartama alatt kiemelt feladat a mozgásnevelés, az a komplex 

rehabilitációs hatásrendszer, amely ötvözi a sérült tartási és mozgási funkció helyreállítását célzó 

gyógyító és a motoros képességek fejlesztését szolgáló pedagógiai eljárásokat, s e feladatokat 

integrálja a tanítás-tanulás folyamatába.  

„A súlyosan halmozottan fogyatékos személyek mozgásnevelésének előfeltétele a megfelelő 

szenzoros ingerek felvétele, feldolgozása és integrálása (érzékelés-észlelés fejlesztése),  

folyamata passzív, vezetett aktív illetve facilitált mozdulatok, mozgások formájában 

megvalósuló közös tevékenység.” (Márkus E. 2005.) 

Alapelvek  

- A mozgásfejlesztésnek a kiemelt célú mozgásnevelés foglalkozások mellett a gyerekek 

egész napi tevékenységébe integráltan kell folynia, tevékenységüket át kell szőnie.  

- Törekednie kell a fiziológiás mozgások lehetőségek szerinti helyes kivitelezésére, de 

elsődleges szempont a mozgás – bármilyen, az egészséget nem veszélyeztető módon 

történő – végrehajtása.  

- A megtanult legmagasabb szintű mozgásformák alkalmazása, megkövetelése – a 

végrehajtáshoz elegendő időt, illetve segítő eszközt biztosítva.  

- Játékosság elve.  

- A mozgásanyag összeállításánál, tanításánál figyelembe kell venni a 

mozgáskorlátozottság mellé társuló egyéb fogyatékosságokat, zavarokat, így az értelmi 

fogyatékosságot, az esetleges érzékelési-észlelési zavarokat.  

- A gyakorlatok tervezésénél szem előtt tartandó szempontok: lassabb tempó, több 

ismétlés, egyszerű feladatok.  

- A mozgásfunkciók gyakoroltatása, kiépítése csak apró lépésekben történhet.  

A mozgásnevelés általános elvei  

 Az egyedi és differenciált foglalkoztatás elve 

Az elv érvényesülését befolyásoló tényezők:  

- az életkor 

- a diagnózis és a klinikai tünetek 

- a funkcionális képességek, az akadályozottság 
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-  

- az adott szükségletek. 

 

 A komplexitás elve 

A komplexitás elve – mint a feladatok összetett rendszerének és a feladatok egymásra 

hatásának elve – a következőket jelenti:  

- az alapvető tartási és mozgási funkciók, funkcionális rendszerek kialakítása, fejlesztése, 

korrekciója 

- a motoros képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, edzettség, koordináció), a 

mozgásműveltség és az egészséges életmódra nevelés 

- a mindennapos tevékenységre nevelés, az önállóság kialakítása 

- a kommunikációs képességek motoros feltételeinek kialakítása, fejlesztése, korrekciója, a 

kompenzáló technikák motoros feltételeinek kialakítása.  

 

 A mozgásnevelési tevékenység összhatásának és a személyiség formálásának az elvei 

- Az egész személyiség pozitív befolyásolásának elve 

- A prevenció, a korrekció és a kompenzáció elve 

- A mozgástanulás és a mozgás újratanulásának elve  

- A mindenirányú fejlesztés elve 

- A meglévő képességek kihasználásának elve 

- A mindennapok praktikumának elve 

- Az alkalmazott módszerek és eszközök integritásának elve 

- A feladatok komplexitásának elve 

 

 A módszerek, eljárások összességének elve 

- A nyitott tanítási, tanulási folyamat elve: az egyedi szükségletekhez adaptált módszerek, 

eljárások, eszközök alkalmazása, a terápia és a pedagógia ötvözetében. 

- A változtatás lehetőségének az elve: az egyéni, aktuális állapothoz igazodó, az 

eredményességtől függő technika kiválasztása.  

- Az orvosi rehabilitációhoz kapcsolódás elve: együttműködés az egészségügyi csoporttal 

- A csapatmunka elve: együttműködés az egészségügyi kezeléseket, gondozást nyújtó 

szakemberekkel, családtagokkal, oktatókkal, nevelőkkel.  
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 Az akarat és az önaktivitás fejlesztésének elve 

A mozgáskorlátozottal való együttműködés a következőkre terjed ki: 

- A mozgáskésztetés, a mozgás belső indítékának kialakítása 

- A mozgáskorlátozott személy részvétele a mozgásnevelésben 

- A mozgásra, tevékenységre, aktivitásra nevelés. 

 

 A mozgásnevelésnek a mindennapi életbe integrálása 

- Szokások kialakítása az önállóság elérése érdekében 

A súlyosan-halmozottan sérült gyermekek gyógypedagógiai diagnosztikája 

Anamnézis 

Kikérdezés és megfigyelés (klinikai tünetek, deformitások, kontraktúrák, rövidülések, ízületi 

mozgások, izomerő mérés, mozgáskoordináció vizsgálat, mozgásfunkció vizsgálat, 

kézfunkció/manipuláció vizsgálat, önellátás vizsgálata)   

Súlyosan-halmozottan sérült gyermekek esetében a gyógypedagógiai vizsgálat során a 

szokásosnál nagyobb szerep jut a közvetlen környezettől (család, gondozók) származó 

információknak, mint a gyermek direkt vizsgálatának, hiszen ha nehezített a kapcsolatfelvétel és 

az együttműködés, ha nehezen megítélhető a beszédértés, akkor előfordulhat, hogy a gyermeket 

nem lehet vizsgálati helyzetbe hozni. Ilyenkor a kikérdezés és a megfigyelés módszerét kell 

alkalmazni. Érdemes minél részletesebb élettörténeti adatokat rögzíteni, valamint a gyermek 

megismeréséhez jelenlegi élethelyzetéről, szokásairól, képességeiről is részletesen ki kell 

kérdezni a szülőket, gondozókat. A kikérdezéssel párhuzamosan a gyermek viselkedését is 

alaposan meg kell figyelni.  

Walter Straßmeier: Felmérőlapok  

A lapok kitöltéséhez nem szükséges a vizsgált gyermek aktív közreműködése – amit a 

kommunikációs nehézségek, vagy az idegen környezet miatt sem várhatunk el minden esetben. 

A kitöltéshez igénybe vehetjük olyan személy segítségét, aki hosszabb ideje, alaposan ismeri a 

gyermeket és a kérdések többségére megbízható választ tud adni. A megfigyelés mellett a 

felmérőlapok használata segíti a képességek objektívebb felmérését, valamint segítséget 

nyújtanak a gyermek gyógypedagógusának, fejlesztőjének a célok, feladatok 

megfogalmazásában, a nevelés-oktatás-fejlesztés tervezésében.  
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TARC-módszer 

A TARC-módszer egy rövid kérdőíves felmérő eljárás. A középsúlyos vagy súlyos fokban 

értelmileg akadályozott gyermek vagy fiatal nevelésére és fejlesztésére nézve jelentős 

képességeket és készségeket a listaszerűen felsorolt magatartásmódok segítségével egyszerűen 

meg lehet ragadni. Az egyes viselkedési területek a mindennapos, a motoros, a kommunikatív és 

a szociális készségeket ölelik fel. A TARC-módszer kevés, az adott területre reprezentatív 

készségeket választ ki minden fejlődési területen. A szúrópróbaszerűen kiemelt adatok alapján 

általános képet kapunk a gyermek viselkedéséről és készségeiről.  

Fröhlich-Haupt: Fejlődésdiagnosztika                                                                                                                           

A fejlődésdiagnosztika segítséget nyújt a gyermek pillanatnyi lehetőségeinek pontosabb 

felméréséhez, a következő fejlődési lépés megismeréséhez, hogy az egyénre szabott fejlesztést és 

a fejlődés következő szintjét az adott besorolás segítségével elérhessük. A fejlődésdiagnosztika 

nem definíciós/behatárolási kísérletet jelent, hanem a gyermek egy adott fejlettségi szintjéhez 

rendelését speciális fejlődési súlypontozással és specifikus fejlesztési kínálattal kiegészítve. A 

fejlődésdiagnosztika nem közöl semmilyen kvócienst vagy százalék-értéket. Az ép fejlődéssel 

való összehasonlítás kizárólag a megfigyelést és értékelést végző személynek nyújt segítséget. A 

felmérőlapok nyelvezete személyes és konkrét, hogy a szülőknek és gondozóknak ne kelljen 

nyelvi akadályokat leküzdeniük. 

Az elvégzett vizsgálatok, a megfigyelés és kikérdezés szolgálnak az egyéni fejlesztési tervek 

alapjául.  

Célunk:  

Célunk a gyermekek adottságainak függvényében a lehető legmagasabb szintű mozgásos 

önállóság elérése. A célok elérése érdekében alkalmazott módszerek, terápiák minden esetben 

igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, nyelvi szintjéhez és egyéni képességeihez.  

Feladatok:  

- A mozgásnevelés elsődleges feladata: a motoros aktivitás csökkenése miatt kialakult 

szenzomotoros depriváció csökkentése, a szenzomotoros területen kialakult fejlődési 

elmaradások pótlása célzott ingerléssel, passzív mozgatással (mozgásérzékelés) és 

facilitált mozgások kiváltásával. Optimális feltételek megteremtése a saját test 

megéléséhez (testkép, testséma, mozgáskoordináció).  
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- A spontán fejlődés feltételeinek megteremtése a fiziológiás mozgássornak megfelelően 

(kóros mozgásmintákat gátló kiinduló helyzetek megtalálása, megfelelő tér és idő 

biztosítása az aktív mozgások gyakorlásához a fejkontrolltól a felállásig). A 

mozgásnevelés összekapcsolása az érzékelés-észleléssel, a mindennapos 

tevékenységekhez szükséges mozgásokkal, a fejlesztő gondozással. (Márkus 2005.) 

- A gyermek pozitív mozgásélményhez juttatása sok játékkal, motiválással.  

- A mozgásra való képesség felismertetése, tudatosítása, a mozgás iránti igény felkeltése, 

erősítése.  

- Az elmaradt vagy károsodott tartási és mozgási funkciók fejlesztése, javítása.  

- Az idegrendszer sérülése nyomán kialakuló kóros mozgások, elváltozások megelőzése, 

korrekciója és kompenzálása. 

- A lehető legnagyobb önállóság eléréséhez szükséges mozgásos és önellátási ismeretek 

megtanítása.  

- Az ép fejlődéshez – a lehetőségekhez képest – leginkább közelítő testi fejlődés 

elősegítése.  

- Mozgásos tapasztalatokon keresztül a pszichomotoros és szenzomotoros képességek 

fejlesztése.  

Speciális feladatok  

A mozgásnevelés kiindulása a pozícionálás (a helyes és biztonságos testhelyzetek kialakítása), 

mert ennek jelentős szerepe van az általános testi funkciók működésében (pl. légzés, emésztés), a 

következményes tünetek megelőzésében (pl. decubitus, kontraktúrák, deformitások) és a 

mindennapos tevékenységek lehető legönálóbb kivitelezésében. 

Mozgáskorlátozottságnál gyakoriak a szekunder tartáselváltozások. Ezek gyakorisága azzal 

magyarázható, hogy a megváltozott statikai viszonyok, dinamikai összetevők kompenzálására a 

gerinc fiziológiás adottságai a legmegfelelőbbek. A tartási rendellenességek kiváltó oka a hát-és 

törzsizomzat csökkent teherbíró képessége mellett a rossz testtartás, az akaraterő hiánya, a 

kényelemszeretet és pszichés tényezők egyaránt lehetnek, de szerepet játszhatnak 

kialakulásukban környezeti tényezők (pl. rossz ülőalkalmatosság), alkati sajátosságok is, 

valamint a mozgásszegény életmód. Ha a testtartás-elváltozás állandósul, aktív izomerővel nem 

korrigálható, ha az izom-vagy csontrendszerben irreverzibilis elváltozás van, akkor 

gerincdeformitásról beszélünk. A tartási rendellenességek és gerincdeformitások gyakorisága 

miatt a korrekciós szemléletű prevenciós gerinctorna minden mozgáskorlátozott személy 

mozgásnevelésének, rehabilitációjának fontos feladata.  
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Fejlesztési feladatcsoportok 

 Ízületek mobilizálása 

- ízületek minden irányú kimozgatása  

- ízületi mozgáshatárok növelése nagymozgásokkal 

- kontraktúra oldás 

 

 Izomlazítás, relaxáció 

- Átmozgatás, hintáztatás, ringatás 

- Bobath-labdán rugóztatás 

- Izomérzet kialakítása (feszítés-lazítás) 

 

 Izmok erősítése 

- Izmok nyújtása 

- Innervációs-, vezetett aktív gyakorlatok (gravitáció irányában és ellen is), izometriás- 

ellenállás gyakorlatok 

- Szelektív izomerősítés (diagnózisnak megfelelően) 

 

 Mozgásos önkontroll kialakítása 

- Alaphelyzetek pontos felvétele, egyszerű mozgások kivitelezése vizuális és külső 

kontroll segítségével.  

 

 Fiziológiás mozgássor alaphelyzeteinek és mozgásanyagának elsajátítása  

- Alaphelyzetek elsajátítása, összekapcsolása mozgássorrá.  

 

 Egyensúly fejlesztése 

- Billenések, hintázás, fordulás, testsúlyáthelyezés 

 

 Helyes testkép, térbeli orientáció kialakítása 

 

 Helyes testtartás kialakítása (ülésben, állásban)  

- Gerinctorna, tartásjavítás  
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 Ritmus fejlesztése 

- Egyszerű dalok, mondókák összekötése mozgással 

 

 Manipuláció fejlesztése 

- Felső végtag passzív, aktív átmozgatása 

- Fogás, elengedés gyakorlása 

- Tapintásos feladatok végzése, taktilis percepció fejlesztése 

 

 Praktikus és önellátási feladatok fejlesztése, gyakorlása 

 Mozgásos játékok 

A mozgásnevelés során használt eszközök:  

- általános tornatermi felszerelés 

- tornaszőnyeg  

- zsámoly 

- Bobath labda 

- különböző méretű és felületű labdák 

- tornabot 

- különböző méretű karikák  

- egyensúlyozó eszközök (rúgós deszka, dynair párna, egyensúlyozó korong) 

- hengerek 

- Wesco szivacs elemek 

- bóják  

- kéz-és bokasúly 

- babzsákok 

- gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök (pl. ortézisek, kerekesszék, járókeret, 3 lábú 

járóbot, járóbot) 

 

Mindennapos tevékenységre nevelés 

Célja: az optimális személyi függetlenség elérése. A minden irányú mozgásos 

alkalmazkodóképesség fejlesztése, növelése érdekében minden olyan tevékenység megtanítása, 

amelyben a sérült személy akadályozott, és amely személyi függetlenségének elérését segíti.  
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A mozgásos alkalmazkodóképesség lehetőségének kialakítása 

A mindennapi tevékenységre nevelés a praktikus mozgások, tevékenységek motoros 

feltételeinek kialakítását jelenti, és a tevékenységbe ágyazott mozgásfejlesztést végzi.  

A mozgásnevelés a mozgásterápia egyes módszereivel alakítja ki azokat az alapvető tartási és 

mozgási feltételeket, amelyek az önkiszolgálás, a játék, a tanulás vagy a munkatevékenységek 

végzéséhez szükségesek.  

Az alapvető tartási és mozgási funkció fejlesztése mellett fontos: 

- a helyzet- és helyváltoztatás fejlszetése,  

- a kézhasználat akadályozottságának felszámolása,  

- az önellátási feladatok gyakorlása,  

- az életkornak megfelelő praktikus mozgások, tevékenységek, munkamozgások (tanulás, 

kommunikáció, játék…) gyakoroltatása.  

Mindennapi tevékenységek megtanítása 

- Kézfunkció, manipuláció fejlesztése 

- Dinamikus testhelyzetek, testhelyzet-változtatások 

- Helyváltoztatás kialakítása és fejlesztése 

Gondozás 

Az ADL-funkciók kialakításához kapcsolódó feladatok:  

- a funkcionális feltételek – alapvető tartási és mozgási funkciók – kialakítása és fejlesztése 

(ízületi mobilitás, izomerő, koordináció), 

- a kialakított mozgásminták tevékenységbe ágyazása, a motoros és szenzoros aktivitás 

fejlesztése,  

- tevékenységbe ágyazott tárgy- és eszközhasználat,  

- testtudat növelése, a tevékenység interiorizálása, 

- a változó környezethez való mozgásos alkalmazkodóképesség kialakítása és fejlesztése 

életkornak megfelelő szituációkban történő alkalmazással. 
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Snoezelen terápia 

Intézményünkben az előző tanév során került kialakításra egy Snoezelen terápiás helyiség, 

melyet a gyermekek nagyon szívesen használnak.  

A Snoezelen-, vagy multiszenzoros környezet és terápia az 1970-es években, Hollandiában, 

eredetileg értelmileg akadályozottak számára kifejlesztett, de ma már széles körben 

alkalmazott eljárás. 

A terápia elsődleges célja a sérült gyermekek pszichés alapfunkcióinak, figyelmének, 

érzékelésének, észlelésének fejlesztése, aktivizálása. A terápia során az érzékszervek gyengéd, 

élvezetekkel teli stimulációja valósul meg. Relaxációs hatását is az érzékeken keresztül éri el. 

Legfontosabb eleme maga a terápiás helyiség, mely egy biztonságos, stresszmentes környezet, 

melynek ezzel együtt erős stimuláló hatása is van. A Snoezelen szoba meleg, biztonságos, 

harmonikus, esztétikus nyugalmat árasztó helyiség, ahol több érzékszerv stimulálása történik 

különböző ingerek, a fény-, szín-, hanghatások, a zene és az illatok által. A saját test, taktilis és 

kinesztétikus ingerek megtapasztalását vízágy (és babzsákfotel) segíti(k). Elemeiben, 

berendezésében nincs kötelező felszerelési tárgy, inkább a különböző terápiás eszközök szabad 

összeállítása jellemző, a gyermekek speciális igényeinek megfelelően.  

A terápia során fejleszthető a különböző érzékszervek működése, azok integrációja. Lehetővé 

teszi - a felkínált ingerek által - az új, pozitív tapasztalatok gyűjtését, az intenzív érzékelést, a 

kellemes ingerek felvételét, befogadását, használatát, ezzel motiválva a felfedezés örömét, 

serkentve az aktivitást, a világ felé való nyitottságot. A relaxációt segíti a nyugtató hatású zene, a 

színek, fények játékán alapuló látványelemek, a kellemes ellazulást lehetővé tevő vízágy és - a 

kiegészítésként használt - aromaterápia. 

A Snoezelen terápia nagy előnye, hogy pozitív, kellemes élmények átélésével fejleszt, miközben 

örömet, nyugalmat ad, és - ami a  súlyosan, halmozottan sérülteknél, autista gyermekeknél 

különösen fontos - nonverbális eszközökkel is megvalósulhat.  

Összegzés 

A súlyosan-halmozottan sérült emberek között sokaknak van valamilyen mozgásszervi és/vagy 

tartási rendellenessége. Intézményünkben, fejlesztő iskolai csoportjainkban is több 

gyermeknek/fiatalnak van mozgásszervi problémája. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az 

egész napos ellátás keretében – az egész napot meghatározó mozgásnevelés mellett – számukra 

plusz terápiás és mozgásnevelési lehetőséget biztosítsunk. Egy Raffai Jenőtől származó idézet 
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szerint „A mozgás az emberiség legősibb nyelve. …Minden ember beszéli ezt a nyelvet.” 

Célunk, hogy a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek, fiatalok is – képességeikhez mérten, a 

lehető legjobban elsajátíthassák ezt a nyelvet.  

 

Felhasznált irodalom: 

 

Benczúr Miklósné: Sérülésspecifikus Mozgásnevelés 2000.  

 

Márkus Eszter szerk.: Ismerkedés, Megértés, Együttlét 2003. Kézenfogva Alapítvány 

 

Márkus Eszter szerk.: Halmozottan sérült, súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek 

nevelése, fejlesztése – Szemelvénygyűjtemény 1996.  

 

Benczúr Miklósné, Bernolák Béláné: Felelős vagyok érte 1991. 

 
http://ligetutiiskola.hu/snoezelen_terapia 
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ÉVES TERV 
 

Szűkebb/tágabb 

környezet 
Játék és szórakozás Mozgásnevelés Reggeli kör 

1.Témakör: Az 

előző tanév 

élményeinek, 

környezetének, 

társaságának 

felelevenítése 

Az iskola helyiségei. 

Az iskola külső 

területei. A fejlesztő 

iskolai csoport 

tanulói, dolgozói, 

tárgyi környezete. Az 

iskola más csoportjai, 

dolgozói. 

Módszerek: 

megfigyelés, 

megfigyeltetés, 

beszélgetés, érintés, 

simogatás, 

letapogatás, közös 

tevékenykedés, játék, 

bemutatás 

Fejlesztési célok: A 

gyermekek 

egymással és a 

dolgozókkal való 

kapcsolatának 

erősítése. Az iskola és 

a csoportszoba újra 

felfedezése, 

tájékozódás, 

biztonságos használat 

gyakorlása. Társas 

kapcsolatok 

felelevenítése. 

Témakör: Kedvenc 

játékok megkeresése, 

szabad játéktevékenység 

Szabad játéktevékenység 

megfigyelése. 

Játékválasztás. Kontaktus 

teremtéshez  felhasználató 

népi körjátékok. 

Módszerek: megfigyelés, 

szemléltetés, bemutatás, 

közös tevékenykedés, 

cselekedtetés 

Fejlesztési célok: A 

gyermek játékszintjének 

megismerése. Megismertetés 

különböző játékeszközökkel. 

Irányított részvétel egyéni és 

közösségi játékokban. 

Témakör: Pozitív 

mozgásélmények 

megalapozása 

Átmozgatások. Ízületek passzív 

kimozgatása. Izomlazítás. 

Relaxáció. 

Módszerek: Egyénre szabott 

segítségnyújtás, együttmozgás, 

motiválás, folyamatos szóbeli 

irányítás. 

Fejlesztési célok: 

Pozitív mozgásélményhez 

juttatás. Izomtónus 

normalizálása, kontraktúrák 

oldása. Ízületi 

mozgásterjedelem megőrzése. 

 

Témakör: A reggeli 

rutin felelevenítése, 

kapcsolatteremtés a 

társakkal. 

Egymás köszöntése. 

Saját és mások neveinek 

ismétlése. Saját dalok 

felelevenítése. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

2. Témakör: 

Testünk 

A test felfedezése, 

megismerése, 

megélése. A főbb 

testrészek. 

Érzékszervek 

felébresztése. 

Tükörkép 

megismerése. Ápolás, 

testgondozás. A 

mások teste. 

Módszerek: bazális 

stimuláció, masszázs, 

cselekedtetés, 

megfigyelés, játék, 

IKT 

Fejlesztési célok: 

Saját test, én pozitív 

Témakör: Már ismert 

játéktípusok gyakorlása  
Szabad játéktevékenységek 

megismerése. Eszközös 

gyakorlójátékok. Ösztönzés 

szerepjátékra: játékbaba 

öltöztetése, fürdetése, 

orvosos játék. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás 

Fejlesztési célok: 

A gyermek játékszintjének 

megismerése. Tárgyak, 

anyagok rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

megismerése. Egyszerű 

Témakör: Testséma fejlesztés. 
Mozgásos tapasztalatok 

szerzése saját magukról. 

Szomatikus és taktilis-haptikus 

ingerek érzékelésének 

fejlesztése. 

Módszerek: Bemutatás, 

egyénre szabott segítségnyújtás, 

bazális stimuláció, szóbeli 

irányítás. 

Fejlesztési célok: Saját testükön 

és a térben való tájékozódás 

fejlesztése. Olyan 

mozgásélmények biztosítása, 

amelyek segítik a környezetük 

megismerését és az abban való 

tájékozódást.  

Témakör: A reggeli 

rutin felelevenítése, 

kapcsolatteremtés a 

társakkal 

Egymás köszöntése. 

Saját és mások neveinek 

pontos elsajátítása. 

Időjárás megfigyelése. 

Kapcsolatteremtési 

formák elsajátítása. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 



 

201 

 

Szűkebb/tágabb 

környezet 
Játék és szórakozás Mozgásnevelés Reggeli kör 

megélése. Testrészek 

neveinek, 

funkcióinak 

megismerése. 

Tükörkép 

megismerése. Ápolás, 

testgondozás 

helyzeteinek 

felhasználása tanulási 

helyzetként. A másik 

ember testének 

megismerése, 

hasonlóságok 

felismerése. 

mozdulatok, mozgások 

utánzása. Mindennapi 

helyzetek megismerése. 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

3. Témakör: Őszi 

időjárás és 

öltözködés 

Az ősz legjellemzőbb 

jegyeinek 

megismerése. Őszi 

színek megfigyelése, 

megjelenítése. 

Ruhadarabok és 

neveinek 

megismerése, 

évszaknak megfelelő 

öltözék. Ruhadarabok 

mintázata, színe. 

Módszerek: 

megfigyelés, 

beszélgetés, 

bemutatás, séta, 

kirándulás, 

cselekedtetés, játék, 

festés, zenei 

foglalkozás, IKT 

Fejlesztési célok: Az 

időjárás 

megragadható 

jelenségeinek 

megismertetése.  

Néhány ruhadarab és 

nevének 

megismerése, 

felismerése. Vizuális 

figyelem és 

diferrenciálás 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanulása, ügyesítése. 

Témakör: Ősszel 

kapcsolatos népi játékok, 

barkácsolások 

Eszközös gyakorlójátékok. 

Közös zenélés, népi 

gyermekjátékok. 

Barkácsolás. Ösztönzés 

szerepjátékra: baba 

öltöztetése. Szabadtéri 

játékok. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás, 

gyakoroltatás 

Fejlesztési célok: 

Tárgyak, anyagok 

rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

megismerése. Egyszerű 

mozdulatok, mozgások 

utánzása. Mindennapi 

helyzetek megismerése. A 

zene hangulatának, 

lüktetésének, tempójának, 

dinamikájának megismerése. 

A mozgásos funkciók 

gyakorlása. 

Témakör: Ízületek 

mobilizálása. kontraktúrák 

oldása, ízületi mozgáshatárok 

növelése nagymozgásokkal. 

Szabadtéri játékok.  

Módszerek: Passzív 

kimozgatás, egyénre szabott 

segítségnyújtás, motiválás, 

játékos utánzógyakorlatok.  

Fejlesztési célok: Ízületek 

mobilizálása. Kontraktúra oldás. 

Ízületi mozgáshatárok 

megtartása, növelése 

nagymozgásokkal.  

Témakör: Őszi időjárás 

megfigyelése, őszi dalok 

éneklése  
Egymás köszöntése. 

Időjárás megfigyelése, 

időjárási jelenségek 

hangjának felismerése. 

Napirend, napszakok 

megbeszélése. Változatos 

kapcsolatteremtési 

formák. Zenélés 

termésekkel. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

4. Témakör: Őszi 

gyümölcsök, 

zöldségek. 

Gyakran fogyasztott 

őszi gyümölcsök, 

zöldségek 

bemutatása, neveik 

Témakör: Piacozás, 

főzőcskézés. 

Eszközös gyakorlójátékok 

nevelői szabályalkotással. 

Formázások különböző 

anyagokból. Népi 

körjátékok. Háztartási 

Témakör: Izomlazítás. 
Általános és szelektív 

izomerősítés.  

Módszerek: Átmozgatás, 

hintáztatás. Egyénre szabott 

segítségnyújtás. Vezetett aktív 

gyakorlatok. Önindította 

Témakör: Változatos 

kapcsolatteremtési 

formák. 

Egymás köszöntése. 

Időjárás megfigyelése. 

Napirend, napszakok 

megbeszélése. Változatos 
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Szűkebb/tágabb 

környezet 
Játék és szórakozás Mozgásnevelés Reggeli kör 

megismerése. 

Minőségi 

tapasztalatok szerzése 

az összes érzékszerv 

bevonásával. 

Módszerek: 

bemutatás, 

cselekedtetés, 

beszélgetés, játék, 

kirándulás, séta, 

közös tevékenykedés, 

festés, zenei 

foglalkozás, IKT 

Fejlesztési célok: 

Néhány gyümölcs, 

zöldség felismerése 

Édes – keserű – 

savanyú – sós ízek 

megismertetése. 

Vizuális figyelem 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanulása, ügyesítése. 

munkák elemei. Ösztönzés 

szerepjátékra: piacozás, 

főzőcskézés. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás, 

gyakoroltatás 

Fejlesztési célok: 

Tárgyak, anyagok 

rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

megismerése. Mindennapi 

helyzetek megismerése. 

Finommozgások fejlesztése. 

A zene lüktetésének, 

hangulatának, 

dinamikájának megismerése. 

mozgások facilitálása, 

motiválás, szóbeli irányítás.  

Fejlesztési célok: Izomérzet 

kialakítása (feszítés-lazítás). 

Izmok nyújtása. Általános és 

szelektív izomerősítés.  

kapcsolatteremtési 

formák Közös zenélés. 

Népi játékok. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

 

5. Témakör: 

Készülődés a 

Tökpartyra, 

Halloween. 

Készülődés az 

ünnepre, az ünnep 

hangulatának 

érzékeltetése minden 

érzékszerv 

bevonásával. Ünnepi 

szokások, kellékek. 

Módszerek: 

bemutatás, 

szemléltetés, 

cselekedtetés, közös 

tevékenység, festés – 

barkácsolás, IKT 

Fejlesztési célok: A 

közösséghez való 

tartozás élményének 

átélése. 

Ráhangolódás az 

ünnepre.  Időbeli 

tájékozódás 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanítása, ügyesítése. 

Vizuális figyelem 

fejlesztése.  

Témakör: Barkácsolás 

Eszközös gyakorlójátékok 

nevelői szabályalkotással. 

Barkácsolás Szabadtéri 

játékok. Képeskönyvek 

nézegetése.  

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás 

Fejlesztési célok: 

Tárgyak, anyagok 

rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

megismerése. Egyszerű 

mozdulatok, mozgások 

utánzása. Mozgásos 

funkciók gyakorlása. 

Képekre való fixálás, 

figyelés, felismerés. 

Képeskönyv lapozása. 

Témakör: Elemi 

mozgásminták kialakítása, 

gyakorlása (fordulás, felülés, 

négykézláb tartás).  

Módszerek: Egyénre szabott 

segítségnyújtás, bemutatás, 

motiválás, szóbeli irányítás.  

Fejlesztési célok:  Önálló 

mozgás kialakítása.  

Témakör: Ünnepi 

hangulat megalapozása. 

Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Közös zenélés.  

Készülődés az ünnepre. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

 

 

6.Témakör: 

Közlekedés 

A legismertebb 

közlekedési eszközök 

megismerése. A 

Témakör: Elemi 

konstruálás, 

formaillesztések 

Népi gyermekjátékok. Elemi 

konstruálás. Ösztönzés 

Témakör: Helyes testtartás 

kialakítása. Gerinctorna. 

Tartáskorrigálás. 

Módszerek: Bemutatás, 

egyénre szabott segítségnyújtás, 

Témakör: A közlekedés 

zajainak hallgatása, 

hangutánzások  
Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 
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Szűkebb/tágabb 

környezet 
Játék és szórakozás Mozgásnevelés Reggeli kör 

közlekedés zajai. A 

közlekedés alapvető 

szabályai. A 

közlekedési eszközök 

közlekedésének 

helye. 

Módszerek: Séta, 

kirándulás, 

megfigyelés, 

bemutatás, 

beszélgetés, IKT 

Fejlesztési célok: 

Alapvető közlekedési 

eszközök ismerete, 

neveik felismerése, 

tárgy – kép 

egyeztetések. 

Főfogalmi viszonyok 

érzékelése. Hallási 

differenciálás 

fejlesztése. 

szerepjátékra: vonatozás. 

Hallási differenciálást 

fejlesztő feladatok. 

Formaillesztés. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás, IKT 

Fejlesztési célok: 

Tárgyak, anyagok 

rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

megismerése. Egyszerű 

mozdulatok, mozgások 

utánzása. Mindennapi 

helyzetek megismerése.  

motiválás, szóbeli irányítás.  

Fejlesztési cél: A helyes 

testtartás megéreztetése, 

kialakítása (ülésben, állásban 

egyaránt).  

formák. Időjárás 

megfigyelése Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

A közlekedés zajainak 

hallgatása. Közös 

zenélés.   

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

 

7. Témakör: Család 

Családtagok és 

neveik. Családi 

szerepek és szokások. 

A saját ház és 

fontosabb szobái. A 

lakóház szobáinak 

funkciója. 

Módszerek: 

szemléltetés, 

bemutatás, 

cselekedtetés, 

beszélgetés, zenés 

foglalkozás, festés – 

barkácsolás, IKT 

Fejlesztési célok: 

Családtagok és 

neveik felismerése 

fotók segítségével. 

Annak megértése, 

hogy ki tartozik a 

családba. Saját 

lakásuk helyiségeinek 

felismerés fotók 

alapján. Vizuális és 

auditív figyelem 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanítása, és 

ügyesítése. 

Témakör: Ösztönzés 

szerepjátékra 

Konstrukciós játékok. 

Formaillesztések. 

Bábozások. Népi 

gyermekjátékok. Közös 

éneklés, zenehallgatás. 

Ösztönzés szerepjátékra: 

papás – mamás. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás, 

gyakoroltatás, IKT 

Fejlesztési célok: 

A zene hangulatának, 

lüktetésének, tempójának, 

dinamikájának megismerése. 

A mozgásos funkciók 

gyakorlása. Finommozgások 

fejlesztése, ügyesítése. 

Képek fixálása, követése. 

Képeskönyv lapozgatása. 

Egyszerű rövid történet 

figyelemmel kísérése, 

megjelenítése. Mindennapi 

tevékenységek megismerése. 

Tárgyak, anyagok 

rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

megismerése. 

 

Témakör: Egyensúlyfejlesztő 

gyakorlatok. 

Testsúlyáthelyezés, billenések. 

Hintázás, fordulás. 

Ülőegyensúly stabilizálása.  

Módszerek: Bemutatás, 

motiválás, egyénre szabott 

segítségnyújtás, szóbeli 

irányítás.  

Fejlesztési célok: Egyensúlyi 

reakciók kialakítása. Statikus és 

dinamikus egyensúly 

fejlesztése. Alapmozgások 

egyensúlyának kialakítása.  

Mozgáskoordináció fejlesztése.  

 

Témakör: Változatos 

kapcsolatteremtési 

formák 
Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 
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Szűkebb/tágabb 

környezet 
Játék és szórakozás Mozgásnevelés Reggeli kör 

 

8. Témakör: 

Készülődés az 

adventi időszakra 

Készülődés az 

ünnepre. Az ünnep 

hangulatának 

érzékeltetése az 

összes érzékszerv 

bevonásával. Mit 

ünneplünk? Ünnepi 

szokások, kellékek. 

Módszerek: 

bemutatás, 

szemléltetés, közös 

tevékenykedés, 

cselekedtetés, 

beszélgetés, zenei 

foglalkozás, festés, 

barkácsolás 

Fejlesztési célok: A 

közösséghez való 

tartozás élményének 

átélése. 

Ráhangolódás az 

ünnepre. Időbeli 

tájékozódás 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanítása, ügyesítése. 

Vizuális figyelem 

fejlesztése. 

Témakör: Barkácsolás, 

konyhai munkák 

Elemi konstruálás. Díszek 

készítése, barkácsolás. 

Versek, mesék hallgatása. 

Népi körjátékok. Formatábla 

kirakása. Háztartási, konyhai 

munkák elemei. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás 

Fejlesztési célok: Tárgyak, 

anyagok rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

megismerése. 

Egyszerű mozdulatok 

mozgások utánzása. A zene 

dinamikájának, lüktetésének, 

tempójának megismerése. 

Vizuális figyelem 

fejlesztése. Finommozgások 

tanítása, ügyesítése. Képek 

fixálása, követése. 

Képeskönyv lapozgatása. 

Egyszerű rövid történet 

figyelemmel kísérése. 

Témakör: Helyzet- és 

helyváltoztató mozgások 
kialakítása, fejlesztése, 

gyakorlása. Nagymozgások 

fejlesztése. Forgások, gurulások, 

kúszás, mászás. Négykézláb 

helyzetben végzett gyakorlatok.  

Módszerek: Bemutatás, 

egyénre szabott segítségnyújtás, 

motiválás, gyakorlás, szóbeli 

irányítás.  

Fejlesztési célok: 
Alaphelyzetek felvétele. 

Alaphelyzetek elsajátítása, 

összekapcsolása mozgássorrá. 

Egyszerű mozgások 

kivitelezése.   

 

Témakör: Készülődés 

az ünnepre 

Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Az ünnephez kapcsolódó 

dalok hallgatása, 

éneklése, közös zenélés. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

 

9. Témakör: 

Mikulás 

Készülődés az 

ünnepre. Az ünnep 

hangulatának 

érzékeltetése az 

összes érzékszerv 

bevonásával.  Mit 

ünneplünk? Ünnepi 

szokások, kellékek. 

Módszerek: 

bemutatás, 

szemléltetés, közös 

tevékenykedés, 

cselekedtetés, 

beszélgetés, zenei 

foglalkozás, festés, 

barkácsolás 

Fejlesztési célok: A 

közösséghez való 

tartozás élményének 

átélése. 

Témakör: Bábozás, mesék 

versek hallgatása. 
 Népi gyermekjátékok, 

körjátékok. Barkácsolás, 

díszek készítése. Bábozás, 

mesék versek hallgatása. 

Diafilmek megtekintése. 

Tapintásos játékok. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás, IKT 

Fejlesztési célok: 

Egyszerű mozdulatok, 

mozgások utánzása. A zene 

dinamikájának, lüktetésének, 

tempójának megismerése. 

Vizuális figyelem 

fejlesztése. Finommozgások 

tanítása, ügyesítése. Képek 

fixálása, követése. 

Képeskönyv lapozgatása. 

Egyszerű rövid történet 

Témakör: Helyváltoztató 

mozgások kialakítása, 

fejlesztése, gyakorlása. 

Mászások, járásgyakorlatok. 

Átlépés, fel-le lépés, lépcsőn 

járás gyakorlása. Lúdtalptorna. 

Módszerek: Bemutatás, 

egyénre szabott segítségnyújtás, 

motiválás, gyakorlás, szóbeli 

irányítás.  

Fejlesztési célok: Mászás, járás 

ügyesség fejlesztése.  

Témakör: Készülődés 

az ünnepre 
Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Az 

ünnepre való készülődés 

énekekkel, versekkel, 

mondókákkal. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 



 

205 

 

Szűkebb/tágabb 

környezet 
Játék és szórakozás Mozgásnevelés Reggeli kör 

Ráhangolódás az 

ünnepre. Időbeli 

tájékozódás 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanítása, ügyesítése. 

Vizuális figyelem 

fejlesztése. 

figyelemmel kísérése, 

megjelenítése. 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

 

 

 

10. Témakör: 

Karácsony 

Készülődés az 

ünnepre. Az ünnep 

hangulatának 

érzékeltetése az 

összes érzékszerv 

bevonásával.  Mit 

ünneplünk? Ünnepi 

szokások, kellékek. 

Módszerek: 

bemutatás, 

szemléltetés, közös 

tevékenykedés, 

cselekedtetés, 

beszélgetés, zenei 

foglalkozás, festés, 

barkácsolás, IKT 

Fejlesztési célok: A 

közösséghez való 

tartozás élményének 

átélése. 

Ráhangolódás az 

ünnepre. Időbeli 

tájékozódás 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanítása, ügyesítése. 

Vizuális figyelem 

fejlesztése. 

 

Témakör: Barkácsolás, 

konyhai munkák 

Elemi konstruálás. Díszek 

készítése, barkácsolás. 

Versek, mesék hallgatása. 

Népi körjátékok. Formatábla 

kirakása. Háztartási, konyhai 

munkák elemei. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás 

Fejlesztési célok: Tárgyak, 

anyagok rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

megismerése. 

Egyszerű mozdulatok 

mozgások utánzása. A zene 

dinamikájának, lüktetésének, 

tempójának megismerése. 

Vizuális figyelem 

fejlesztése. Finommozgások 

tanítása, ügyesítése. Képek 

fixálása, követése. 

Képeskönyv lapozgatása. 

Egyszerű rövid történet 

figyelemmel kísérése, 

megjelenítése. Mindennapi 

tevékenységek megismerése. 

 

Témakör: Játékos 

utánzógyakorlatok. 
Nagymozgások fejlesztése. 

Szabadtéri játékok.  

Módszerek: Egyénre szabott 

segítségnyújtás, önindította 

mozgások facilitálása, 

bemutatás, szóbeli irányítás, 

motiválás. 

Fejlesztési cél: 

Egyensúlyfejlesztés, 

mozgáskoordináció fejlesztése, 

fiziológiás mozgássor 

mozgásanyagának elsajátítása. 

Témakör: Készülődés 

az ünnepre. Változatos 

köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Az ünnepre való 

készülődés énekekkel, 

versekkel, mondókákkal. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

11. Témakör: A téli 

időjárás és 

öltözködés 

Az évszakra, 

időjárásra jellemző 

jegyek megismerése, 

megtapasztalása. Téli 

színek megfigyelése, 

megjelenítése. 

Ruhadarabok és 

neveik megismerése. 

Az évszaknak 

megfelelő öltözködés. 

Ruhadarabok színei, 

mintázata. 

Módszerek: 

megfigyelés, 

beszélgetés, 

Témakör: Elemi 

konstruálások, 

formaillesztések 

Népi gyermekjátékok. Elemi 

konstruálás. Szabadtéri 

játékok. Formaillesztések. 

Ösztönzés szerepjátékra: 

baba öltöztetése. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás, 

gyakoroltatás, IKT 

Fejlesztési célok: 

Tárgyak, anyagok 

rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

Témakör: Mozgáskoordináció 

fejlesztése. Szenzoros ingerekre 

adekvát válasz adása. Célzó 

gyakorlatok, dobások. 

Labdagyakorlatok. 

Módszerek: Egyénre szabott 

segítségnyújtás, bemutatás, 

gyakorlás, motiválás, szóbeli 

irányítás.  

Fejlesztési célok: Szem-kéz, 

szem-láb koordináció 

kialakítása, fejlesztése. Pozitív 

mozgásélményhez juttatás.  

Témakör: Időjárás 

megfigyelése, 

időjárással kapcsolatos 

dalok éneklése 

 Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Téli dalok hallgatása, 

éneklése. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 
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bemutatás, séta, 

kirándulás, 

cselekedtetés, játék, 

festés, zenei 

foglalkozás, IKT 

Fejlesztési célok: Az 

időjárás 

megragadható 

jelenségeinek 

megismertetése.  

Néhány ruhadarab és 

nevének 

megismerése, 

felismerése. Vizuális 

figyelem és 

diferrenciálás 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanulása, ügyesítése. 

megismerése. Egyszerű 

mozdulatok, mozgások 

utánzása. Mindennapi 

helyzetek megismerése. A 

zene hangulatának, 

lüktetésének, tempójának, 

dinamikájának megismerése. 

A mozgásos funkciók 

gyakorlása. 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

 

12. Témakör: 

Színek, formák. 

Színek megismerése, 

környezetben 

található tárgyak, 

felületek, játékok 

színe. Színek 

neveinek tanulása. 

Formák, méretek 

megismerése, 

összehasonlítások, 

azonosítások, 

rendezések. 

Módszerek: 

megfigyelés, 

szemléltetés, 

gyakorlás, közös 

tevékenykedés, IKT 

Fejlesztési célok: A 

különböző színek és 

formák azonosítása, 

megkülönböztetése. A 

négy alapszín 

megismertetése. 

Formák, méretek, 

viszonylatok 

cselekedtetésen 

keresztüli 

felismerése. 

  

Témakör: Játéktárgyak 

színei és formái 

Gyakorló és konstrukciós 

játékok nevelői irányítással 

(színválasztás). 

Formaillesztések. 

Színpárosítások IKT 

eszközök alkalmazásával. 

Barkácsolás. 

Módszerek: IKT, motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás, 

gyakoroltatás 

Fejlesztési célok: Tárgyak, 

anyagok tulajdonságainak 

megismerése. A mozgásos 

funkciók gyakorlása. 

Finommozgások ügyesítése. 

Témakör: Felső végtag 

passzív, aktív átmozgatása. 
Szenzoros ingerek alkalmazása. 

Tapintásos feladatok végzése, 

taktilis percepció fejlesztése. 

Fogás-elengedés fejlesztése, 

gyakorlása.  

Módszerek: Bemutatás, 

egyénre szabott segítségnyújtás, 

bazális stimuláció, motiválás, 

szóbeli irányítás, gyakorlás.  

Fejlesztési célok: 
Finommozgások, kézfunkció, 

manipuláció fejlesztése, 

javítása. 

Témakör: Változatos 

kapcsolatteremtési 

formák 
Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

 

 

 

13. Témakör: 

Állatkerti állatok 

Az állatkertben élő 

vadon élő állatok 

megismerése. Állatok 

nevei, élőhelyei, 

legjellemzőbb 

tulajdonságaik. 

Témakör: Játék 

plüssállatokkal 

 Elemi konstruálás. 

Zenehallgatás, zenélés. Játék 

plüssállatokkal. Utánzásos 

játékok. Szabadtéri játékok. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

Témakör: Játékos 

utánzógyakorlatok.  

Alapmozgások kombinálása 
akadálypályák segítségével. 

Mozgásos és szabadtéri játékok.  

Módszerek: Egyénre szabott 

segítségnyújtás, bemutatás, 

motiválás, gyakorlás.  

Témakör: 

Hangutánzások 

Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Hangutánzások. 
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Állatok hangjainak 

felismerése, utánzása. 

Módszerek: 

tanulmányi séták, 

szemléltetés, 

megfigyelés, 

bemutatás, 

gyakoroltatás, zenei 

foglalkozás, festés, 

rajzolás, IKT 

Fejlesztési célok: 

Állatok életének 

megismerése, állatok 

felismerése 

hangjukról, fotóról. 

Más élőlényekkel 

való 

kapcsolatteremtés 

módjainak 

megismerése. 

Vizuális és hallási 

észlelése és 

differenciálás 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanítása és ügyesítése. 

cselekvés, irányítás, 

gyakoroltatás 

Fejlesztési célok: 

Tárgyak, anyagok 

rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

megismerése. Egyszerű 

mozdulatok, mozgások 

utánzása. Mindennapi 

helyzetek megismerése. A 

zene hangulatának, 

lüktetésének, tempójának, 

dinamikájának megismerése. 

A mozgásos funkciók 

gyakorlása. 

Fejlesztési célok: 

alapmozgások fejlesztése, 

mozgáskoordináció fejlesztése, 

egyensúlyfejlesztés.  

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

 

 

 

14. Témakör: 

Farsang 

Készülődés az 

ünnepre. Az ünnep 

hangulatának 

érzékeltetése az 

összes érzékszerv 

bevonásával.  Mit 

ünneplünk? Ünnepi 

szokások, kellékek. 

Módszerek: 

bemutatás, 

szemléltetés, közös 

tevékenykedés, 

cselekedtetés, 

beszélgetés, zenei 

foglalkozás, festés, 

barkácsolás, IKT 

Fejlesztési célok: A 

közösséghez való 

tartozás élményének 

átélése. 

Ráhangolódás az 

ünnepre. Időbeli 

tájékozódás 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanítása, ügyesítése. 

Vizuális figyelem 

fejlesztése. 

 

Témakör: Játék 

jelmezekkel 

Népi gyermekjátékok. 

Bábozás, mesekönyvek 

nézegetése. Ösztönzés 

szerepjátékokra: jelmezbe 

öltözés. Barkácsolás. 

Utánzásos játékok. 

Háztartási, konyhai munkák 

elemei. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás, 

gyakoroltatás, IKT 

Fejlesztési célok: 

Egyszerű mozdulatok, 

mozgások utánzása. A zene 

hangulatának, lüktetésének, 

tempójának, dinamikájának 

megismerése. A mozgásos 

funkciók gyakorlása. 

Finommozgások fejlesztése, 

ügyesítése. Képek fixálása, 

követése. Képeskönyv 

lapozgatása. Egyszerű rövid 

történet figyelemmel 

kísérése, megjelenítése. 

Mindennapi tevékenységek 

megismerése. 

Témakör: Ízületek 

mobilizálása. Kontraktúrák 

oldása, ízületi mozgáshatárok 

növelése nagymozgásokkal. 

Szabadtéri játékok.  

Módszerek: Passzív 

kimozgatás, egyénre szabott 

segítségnyújtás, motiválás, 

játékos utánzógyakorlatok.  

Fejlesztési célok: Ízületek 

mobilizálása. Kontraktúra oldás. 

Ízületi mozgáshatárok 

megtartása, növelése 

nagymozgásokkal. 

Témakör: Készülődés 

az ünnepre. Változatos 

köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Farsangi dalok 

hallgatása, éneklése, 

közös zenélés. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 
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15. Témakör: 

Tavaszi öltözködés 

és időjárás 

Az évszak 

legjellemzőbb 

jegyeinek 

megismerése. A 

tavasz színeinek 

megfigyelés, 

megjelenítése. 

Ruhadarabok és 

neveik megismerése. 

Évszaknak megfelelő 

öltözködés. 

Ruhadarabok 

színeinek, mintáinak 

megismerése. 

Módszerek: 

megfigyelés, 

beszélgetés, 

bemutatás, séta, 

kirándulás, 

cselekedtetés, játék, 

festés, zenei 

foglalkozás, IKT 

Fejlesztési célok: Az 

időjárás 

megragadható 

jelenségeinek 

megismertetése.  

Néhány ruhadarab és 

nevének 

megismerése, 

felismerése. Vizuális 

figyelem és 

diferrenciálás 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanulása, ügyesítése. 

Témakör: Népi 

gyermekjátékok, 

szabadtéri játékok 

Népi gyermekjátékok, 

zenehallgatás, közös zenélés. 

Szabadtéri játékok. 

Konstrukciós játék. 

Ösztönzés szerepjátékra: 

öltözködés, baba öltöztetése.  

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás, 

gyakoroltatás 

Fejlesztési célok: 

Tárgyak, anyagok 

rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

megismerése. Egyszerű 

mozdulatok, mozgások 

utánzása. Mindennapi 

helyzetek megismerése. A 

zene hangulatának, 

lüktetésének, tempójának, 

dinamikájának megismerése. 

A mozgásos funkciók 

gyakorlása. 

 

 

Témakör: Játékos 

utánzógyakorlatok. Mozgásos 

játékok, kuglizás. 

Padgyakorlatok. 

Módszerek: Egyénre szabott 

segítségnyújtás. Bemutatás. 

Szóbeli irányítás, gyakorlás, 

motiválás.  

Fejlesztési célok: 

alapmozgások fejlesztése, 

mozgáskoordináció fejlesztése, 

egyensúlyfejlesztés, akaratlagos 

kézmozgások kialakítása, szem- 

két koordináció, 

finommanipuláció fejlesztése 

 

Témakör: Időjárás 

megfigyelése, tavaszi 

dalok hallgatása 

Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Tavaszi dalok hallgatása, 

éneklése, közös zenélés. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

 

 

16. Témakör: 

Húsvét 

Készülődés az 

ünnepre. Az ünnep 

hangulatának 

érzékeltetése az 

összes érzékszerv 

bevonásával.  Mit 

ünneplünk? Ünnepi 

szokások, kellékek. 

Módszerek: 

bemutatás, 

szemléltetés, közös 

tevékenykedés, 

cselekedtetés, 

beszélgetés, zenei 

foglalkozás, festés, 

barkácsolás, IKT 

Témakör: Barkácsolás, 

konyhai munkák 

Népi gyermekjátékok. 

Barkácsolás. Közös zenélés, 

zenehallgatás. 

Képeskönyvek nézegetése. 

Háztartási, konyhai munkák 

elemei. Ösztönzés 

szerepjátékra: locsolkodás. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás, 

gyakoroltatás 

Fejlesztési célok: Tárgyak, 

anyagok rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

Témakör: Egyensúlyfejlesztő 

gyakorlatok. 

Testsúlyáthelyezés, billenések. 

Hintázás, fordulás. 

Ülőegyensúly stabilizálása.  

Módszerek: Bemutatás, 

motiválás, egyénre szabott 

segítségnyújtás, szóbeli 

irányítás.  

Fejlesztési célok: Egyensúlyi 

reakciók kialakítása. Statikus és 

dinamikus egyensúly 

fejlesztése. Alapmozgások 

egyensúlyának kialakítása.  

Mozgáskoordináció fejlesztése.  

 

  

 

Témakör: Készülődés 

az ünnepre 

Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Az ünnephez kapcsolódó 

dalok hallgatása, 

éneklése, közös zenélés. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 
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Szűkebb/tágabb 

környezet 
Játék és szórakozás Mozgásnevelés Reggeli kör 

Fejlesztési célok: A 

közösséghez való 

tartozás élményének 

átélése. 

Ráhangolódás az 

ünnepre. Időbeli 

tájékozódás 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanítása, ügyesítése. 

Vizuális figyelem 

fejlesztése. 

 

megismerése. 

A zene dinamikájának, 

lüktetésének, tempójának 

megismerése. Vizuális 

figyelem fejlesztése. 

Finommozgások tanítása, 

ügyesítése. Képek fixálása, 

követése. Képeskönyv 

lapozgatása.. Mindennapi 

tevékenységek megismerése. 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

 

17. Témakör: 

Háziállatok 

A közvetlen 

környezetünkben élő 

állatok. Állatok 

nevei, élőhelyei, 

legjellemzőbb 

tulajdonságai és 

ismertetőjegyeik. 

Állatok hangjainak 

felismerése és 

utánzása. 

Módszerek: 

tanulmányi séták, 

szemléltetés, 

megfigyelés, 

bemutatás, 

gyakoroltatás, zenei 

foglalkozás, festés, 

rajzolás, IKT 

Fejlesztési célok: 

Állatok életének 

megismerése, állatok 

felismerése 

hangjukról, fotóról. 

Más élőlényekkel 

való 

kapcsolatteremtés 

módjainak 

megismerése. 

Vizuális és hallási 

észlelése és 

differenciálás 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanítása és ügyesítése. 

Témakör: Bábozás, 

utánzásos játékok 

Népi gyermekjátékok, 

egyszerű szabályjátékok: 

formaillesztések, kirakók. 

Mondókák, versek, énekek 

hallgatása. Bábozás. 

Képeskönyv nézegetése. 

Utánzásos játékok. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás, 

gyakoroltatás 

Fejlesztési célok: 

Tárgyak, anyagok 

rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

megismerése. Egyszerű 

mozdulatok, mozgások 

utánzása. A zene 

hangulatának, tempójának, 

dinamikájának megismerése. 

A mozgásos funkciók 

gyakorlása. Képek fixálása, 

követése. Képeskönyv 

lapozgatása. Egyszerű rövid 

történet figyelemmel 

kísérése. Mindennapi 

tevékenységek megismerése. 

 

 

 

Témakör: Helyzet- és 

helyváltoztató mozgások 
kialakítása, fejlesztése, 

gyakorlása. Nagymozgások 

fejlesztése. Forgások, gurulások, 

kúszás, mászás. Négykézláb 

helyzetben végzett gyakorlatok.  

Módszerek: Bemutatás, 

egyénre szabott segítségnyújtás, 

motiválás, gyakorlás, szóbeli 

irányítás.  

Fejlesztési célok: 
Alaphelyzetek felvétele. 

Alaphelyzetek elsajátítása, 

összekapcsolása mozgássorrá. 

Egyszerű mozgások 

kivitelezése.   

 

Témakör: Játékos 

hangutánzások 
Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Hangutánzások. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

18. Témakör:  

Anyák napja 

Készülődés az 

ünnepre. Az ünnep 

hangulatának 

érzékeltetése az 

összes érzékszerv 

bevonásával.  Mit 

Témakör: Barkácsolás, 

szerepjátékok 

 Népi gyermekjátékok, 

barkácsolás, zenehallgatás, 

zenélés. Ösztönzés 

szerepjátékra: papás – 

mamás. 

Módszerek: motiválás, 

Témakör: Helyváltoztató 

mozgások kialakítása, 

fejlesztése, gyakorlása. 

Mászások, járásgyakorlatok. 

Átlépés, fel-le lépés, lépcsőn 

járás gyakorlása. Lúdtalptorna. 

Módszerek: Bemutatás, 

egyénre szabott segítségnyújtás, 

Témakör: Ünnep dalok 

hallgatása, éneklése 

Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Ünnepi dalok hallgatása, 
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Szűkebb/tágabb 

környezet 
Játék és szórakozás Mozgásnevelés Reggeli kör 

ünneplünk? Ünnepi 

szokások, kellékek. 

Módszerek: 

bemutatás, 

szemléltetés, közös 

tevékenykedés, 

cselekedtetés, 

beszélgetés, zenei 

foglalkozás, festés, 

barkácsolás 

Fejlesztési célok: A 

közösséghez való 

tartozás élményének 

átélése. 

Ráhangolódás az 

ünnepre. Időbeli 

tájékozódás 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanítása, ügyesítése. 

Vizuális figyelem 

fejlesztése. 

 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás, 

gyakoroltatás 

Fejlesztési célok: Tárgyak, 

anyagok rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

megismerése. 

A zene dinamikájának, 

lüktetésének, tempójának 

megismerése. Vizuális 

figyelem fejlesztése. 

Finommozgások tanítása, 

ügyesítése. Mindennapi 

tevékenységek megismerése. 

motiválás, gyakorlás, szóbeli 

irányítás.  

Fejlesztési célok: Mászás, járás 

ügyesség fejlesztése. 

éneklése. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

 

 

 

19. Témakör: 

Tavaszi zöldségek, 

gyümölcsök  

Gyakran fogyasztott 

zöldségek, 

gyümölcsök neveinek 

megismerése.  A 

legjellegzetesebb 

tavaszi virágok 

megismerése. 

Minőségi 

tapasztalatok szerzése 

az összes érzékszerv 

bevonásával. 

Módszerek: 

bemutatás, 

cselekedtetés, 

beszélgetés, játék, 

kirándulás, séta, 

közös tevékenykedés, 

festés, zenei 

foglalkozás, IKT 

Fejlesztési célok: 

Néhány gyümölcs, 

zöldség felismerése. 

Édes – keserű – 

savanyú – sós 

megismertetése. 

Vizuális figyelem 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanulása, ügyesítése 

Témakör: Népi játékok, 

háztartási munkák elemei 

Népi gyermekjátékok. 

Formázások különböző 

anyagokból. Háztartási 

munkák elemei. Ösztönzés 

szerepjátékra: főzőcskézése. 

Zenélés, zenehallgatás. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás, 

gyakoroltatás 

Fejlesztési célok: 

Tárgyak, anyagok 

rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

megismerése. Mindennapi 

helyzetek megismerése. 

Finommozgások fejlesztése. 

A zene lüktetésének, 

hangulatának, 

dinamikájának megismerése. 

Témakör: Mozgáskoordináció 

fejlesztése. Szenzoros ingerekre 

adekvát válasz adása. Célzó 

gyakorlatok, dobások. 

Labdagyakorlatok. 

Módszerek: Egyénre szabott 

segítségnyújtás, bemutatás, 

gyakorlás, motiválás, szóbeli 

irányítás.  

Fejlesztési célok: Szem-kéz, 

szem-láb koordináció 

kialakítása, fejlesztése. 

 

Témakör: 

Kapcsolatteremtő 

játékok 

Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Tavaszi dalok hallgatása, 

éneklése, közös zenélés. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 
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Szűkebb/tágabb 

környezet 
Játék és szórakozás Mozgásnevelés Reggeli kör 

20. Témakör: 

Háztartási és ház 

körüli munkák 

A mindennapos 

élettevékenységek 

elvégzéséhez 

szükséges 

munkafolyamatok 

megismerése. A 

háztartási munkákhoz 

szükséges eszközök, 

alapanyagok 

megismerése. 

Módszerek: 

bemutatás, 

szemléltetés, közös 

tevékenykedés, 

cselekedtetés, 

beszélgetés, festés, 

barkácsolás 

Fejlesztési célok: A 

tanulók értelmi, 

érzékelési és 

mozgásbeli 

akadályozottságukho

z mérten legyenek 

képesek irányított, 

egyéni és közösségi 

munkavégzésben 

részt venni. 

 

Témakör: Szerepjátékok 

Szerepjátékok. Egyszerű 

ételek készítése. Népi 

gyermekjátékok, zenés 

foglalkozások. 

Módszerek: bemutatás, 

szemléltetés, közös 

tevékenykedés, 

cselekedtetés, beszélgetés, 

festés, barkácsolás, zenei 

foglalkozások 

Fejlesztési célok: 

Szerepjátékok 

kialakulásának elősegítése. 

Irányított egyéni és 

közösségi munkavégzés 

fejlesztése. Finommotorika 

fejlesztése. Mindennapi 

helyzetek megismerése. 

Témakör: Felső végtag 

passzív, aktív átmozgatása. 

Szenzoros ingerek alkalmazása. 

Tapintásos feladatok végzése, 

taktilis percepció fejlesztése. 

Fogás-elengedés fejlesztése, 

gyakorlása.  

Módszerek: Bemutatás, 

egyénre szabott segítségnyújtás, 

bazális stimuláció, motiválás, 

szóbeli irányítás, gyakorlás.  

Fejlesztési célok: 
Finommozgások, kézfunkció, 

manipuláció fejlesztése, 

javítása. 

Témakör: Változatos 

kapcsolatteremtési 

formák 
Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 

 

 

 

 

 

21. Témakör: Nyári 

időjárás, öltözködés 

Az évszakra, 

időjárásra jellemző 

jegyek megismerése, 

megtapasztalása. 

Nyári színek 

megfigyelése, 

megjelenítése. 

Ruhadarabok és 

neveik megismerése. 

Az évszaknak 

megfelelő öltözködés. 

Ruhadarabok színei, 

mintázata. 

Készülődés a 

vakációra. 

Módszerek: 

megfigyelés, 

beszélgetés, 

bemutatás, séta, 

kirándulás, 

cselekedtetés, játék, 

festés, zenei 

foglalkozás, IKT 

Fejlesztési célok: Az 

Témakör: Szabadtéri 

játékok  
Szabad játéktevékenységek. 

Népi gyermekjátékok. 

Ösztönzés szerepjátékra: 

öltöztetés.  Szabadtéri 

játékok. 

Módszerek: motiválás, 

bemutatás, mintaadás, együtt 

cselekvés, irányítás, 

gyakoroltatás 

Fejlesztési célok: 

Tárgyak, anyagok 

rendeltetésszerű 

használatának, a velük 

végezhető cselekvéseknek, 

tulajdonságainak 

megismerése. Egyszerű 

mozdulatok, mozgások 

utánzása. Mindennapi 

helyzetek megismerése. A 

zene hangulatának, 

lüktetésének, tempójának, 

dinamikájának megismerése. 

A mozgásos funkciók 

gyakorlása. 

Témakör: Játékos 

utánzógyakorlatok. Mozgásos 

játékok. Szabadtéri játékok. 

Játszótéri játékok. 

Módszerek: Egyénre szabott 

segítségnyújtás. Szóbeli 

irányítás. Gyakorlás, motiválás.  

Fejlesztési célok: 

alapmozgások fejlesztése, 

mozgáskoordináció fejlesztése, 

egyensúlyfejlesztés. 

Témakör: Időjárás 

megfigyelése, nyári 

dalok, zenék, búcsú a 

társaktól 

Változatos köszöntési és 

kapcsolatteremtési 

formák. Időjárás 

megfigyelése. Napirend, 

napszakok megbeszélése. 

Búcsúzás a 

csoporttársaktól, 

dolgozóktól. 

Módszerek: beszélgetés, 

közös tevékenység, játék, 

megfigyelés 

Fejlesztési célok: 

Az iskolában töltött idő 

keretbe foglalása. 

Figyelemösszpontosítás 

egymásra, a tanulási 

tartalomra. Önkifejezés 

különféle csatornák 

kipróbálásával. 

Közösségi társadalmi 

szokások, szabályok 

megismerése. A közösség 



 

212 

 

Szűkebb/tágabb 

környezet 
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időjárás 

megragadható 

jelenségeinek 

megismertetése.  

Néhány ruhadarab és 

nevének 

megismerése, 

felismerése. Vizuális 

figyelem és 

diferrenciálás 

fejlesztése. 

Finommozgások 

tanulása, ügyesítése. 

élménye. Személyes 

kapcsolatok kialakulása. 
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Utazó Gyógypedagógiai hálózat 

 

Intézményünk minden tanév elején az ellátandó gyermekek, tanulók létszámának felmérése 

után megszervezi az utazó gyógypedagógiai és logopédiai ellátást, kijelöli az ellátást végző 

szakembert, és megállapítja az óraszámot a szakértői javaslatnak és törvényi előírásnak 

megfelelően. Azok a gyermekek, tanulók, akik tanév közben kapnak sajátos nevelési igényt 

igazoló szakvéleményt, folyamatosan kerülnek be az ellátás rendszerébe. A foglalkozások a 

gyermek, tanuló óvodájában, iskolájában zajlanak, az adott intézmény pedagógusaival 

egyeztetett időpontokban. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk eljutni minden iskolába. 

A fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemény és kiegészítő pedagógiai mérések nyomán 

készített egyéni fejlesztési terv alapján egyéni vagy kiscsoportos formában (1-9 fő) valósulnak 

meg. 

A gyermekkel, tanulóval való közvetlen foglalkozáson túl a többségi intézmények 

pedagógusaival, szükség esetén a gyermek, tanuló szüleivel való folyamatos konzultáció, a 

szakértői vélemények értelmezése, a munkánk alapját képező egyéni fejlesztési tervek 

megismertetése, a tanórákon történő hospitálás, segítségnyújtás is hozzátartozik az utazó 

gyógypedagógus feladatköréhez. 

A komplex gyógypedagógiai terápia segítségével, a tanulási képességek megalapozása 

nyomán segítjük megvalósítani a sajátos nevelési igényű, integráltan nevelkedők számára az 

esélyegyenlőség megteremtésével az iskola sikeres elvégzését, a pályaválasztás, 

szakmatanulás előkészítését, ennek nyomán az érintettek sikeres társadalmi integrációját. 

AZ ELLÁTÁS HELYSZÍNE 

SNI gyermekeket/tanulókat a többi gyermekkel/tanulóval együtt nevelő Gyöngyös város és a 

térség  általános iskolái, és a város gimnáziuma. 

AZ ELLÁTÁS CÉLCSOPORTJA 

Azok a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodás kortól az általános iskola befejezéséig, 

akiknek ellátási jogosultságát a szakértői és rehabilitációs bizottságok határozzák meg. 

AZ ELLÁTOTTAK KÖRE 

 testi fogyatékos gyermek 

 beszédfogyatékos gyermek 

 értelmi fogyatékos gyermek (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott 

 autizmussal élő gyermek 

 halmozottan fogyatékos gyermek 

 a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás 
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AZ UTAZÓTANÁRI SZOLGÁLAT SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus, pszichológus 

 oligofrénpedagógia szakos (tanulásban akadályozottak pedagógiája, értelmileg 

akadályozottak pedagógiája) 

 szomatopedagógia szakos 

 pszichopedagógus 

 logopédus 

TÁRGYI FELTÉTELEK  

 fejlesztőszoba, melyet a többségi intézmények biztosítanak 

 fejlesztő eszközök, melyek egy részét a többségi intézmények biztosítanak 

 fejlesztő eszközök, „utazó csomagok” melyeket a központi intézmény eszköztárából 

állítunk össze 

AZ ELLÁTÁS FORMÁJA 

 egyéni foglalkozás 

 mikrocsoportos foglalkozás (2-6 fő) 

AZ ELLÁTÁS IDŐKERETE 

A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6.sz. melléklet, valamint a 20/2012 

(VIII.31) EMMI rendelet 138. §, továbbá a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleményében javasolt időkeret, a gyermek szükségletei, illetve a fenntartó által 

biztosított óraszám határozza meg. 

Az utazó gyógypedagógus 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. 

 

AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSOK FELADATA 

A GYERMEKKEL/TANULÓVAL VALÓ FOGLALKOZÁS 

o a fogyatékosságából eredő hátrányának megelőzése, csökkentése, 

kompenzálása, a képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük 

sérülés specifikus szempontú támogatása 

o a gyermek/tanuló megfigyelése 

o speciális fejlesztő tevékenység a gyermekkel/tanulóval való közvetlen 

foglalkozásokon 
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o a gyermek/tanuló képességeinek megfelelő módszerek, technikák alkalmazása 

o a gyermek/tanuló terhelhetőségének figyelembevétele 

o a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása 

o az ép vagy kevésbé sérült funkciók fejlesztése 

o az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése 

o a gyermek/tanuló haladásának folyamatos figyelemmel kísérése 

o speciális segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása, 

o az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése 

A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

o a gyermek/tanuló megfigyelése a szülő kérésére 

o javaslat további vizsgálatokra 

o tanácsadás 

o segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében 

o tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről 

o rendszeres konzultáció a gyermek fejlődésével kapcsolatosan 

o javaslattétel az együttműködési módokra 

o javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet 

kialakítására 

o megbeszélés az otthon végzendő gyakorlatokkal kapcsolatosan 

o segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásában 

o tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről 

o szülői értekezleteken való részvétel, fogadóórák megtartása 

AZ INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGUSAIVAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

o a gyermek/tanuló megfigyelése az intézmény kérésére 

o segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében 

o javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet 

kialakítására 

o segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában 

o tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről 

o részvétel a gyermek/tanuló részeredményeinek értékelésében 

o módszertani segítségnyújtás a tanuló haladásának elősegítése érdekében 

o sikertelenségek, kudarcok és eredmények okainak feltárása 

o érzékenyítő tréning kortárscsoportok, és pedagógusok részére 

ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK 

o egyéni fejlesztési terv készítése, folyamatos frissítése 

o munkanapló/és/vagy KRÉTA  

o a törvény által előírt pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, egyéni fejlődési 

lap betétlapjainak folyamatos vezetése 

o órarend készítése 

o pedagógiai vélemény készítése a rehabilitációs bizottság vizsgálataihoz 

SZAKMAI FELKÉSZÜLTSÉG, KAPCSOLATTARTÁS 

o folyamatos önképzés 
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o az utazó gyógypedagógusok munkaközösségének értekezletein való részvétel 

o munkaközösségi értekezleteken való részvétel az anyaintézményben 

o szakmai napokon való részvétel 

o tanfolyamokon való részvétel 

o szakmai konferenciákon való részvétel 

o folyamatos kapcsolattartás, rendszeres team megbeszélések a gyermekkel 

foglalkozó más szakemberekkel (logopédus, pszichológus, terapeuta…) 

o a többségi intézmények szakmai életében való részvétel igény szerint 
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UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI ELLÁTÁS- ELJÁRÁSREND_____________________ 

 

A Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 

Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola utazó gyógypedagógusi intézmény egysége 

(EGYMI) 2014 szeptember 01-től lát el Gyöngyös és vonzáskörzetében utazó 

gyógypedagógusi feladatokat. Az ellátás a mindenkori igényeknek megfelelően 12-15 

iskolában történik. 

Az egységes ellátás érdekében az alábbi eljárásrend szerint történik az ellátás: 

Minden tanév végén, de legkésőbb augusztus hónapban bekérjük a többségi általános 

iskolákból a sajátos nevelési igényű tanulók névsorát és az érvényes szakvéleményeket.  

Az intézményvezető, az intézményegység vezető és az utazó gyógypedagógusok a 

szakvélemények áttanulmányozása után iskolánként kialakítják a csoportokat, ahogyan majd a 

fejlesztés történik.  

Az utazó gyógypedagógusi feladatokat ellátó és vállaló pedagógusok óráinak 

megszervezése a következő lépés, majd összedolgozzuk az iskolai tantárgyfelosztással. Az 

iskolai órarend kialakítása szintén nem egyszerű feladat, hiszen valamennyi utazó 

gyógypedagógus is tanít a saját iskolájában, ebből adódik, hogy több iskola igényét, 

lehetőségét és az utazás időtartamát is figyelembe vevő órarendnek kell készülnie. 

Szeptember 20-ig a gyógypedagógusok a szakvélemények, a felméréseik és megfigyeléseik 

alapján elkészítik az SNI-s tanulók féléves egyéni fejlesztési tervét. 

Szeptember végéig az egyéni fejlesztési terveket megbeszélik, a tanulók osztályfőnökeivel és 

a szülőkkel. 

Fejlesztés folyamatában igény szerint biztosított a tanulókat tanító pedagógusokkal és 

a szülőkkel a konzultáció. 

Félév végén a gyógypedagógusok és az osztályfőnökök megbeszélik a tanuló fejlődését, 

elmaradásait és a további fejlesztési területeket. 

Február 01-ig elkészül a második féléves egyéni fejlesztési terv, mely szintén egyeztetésre 

kerül a tanuló osztályfőnökével és a szülőkkel. 
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Tanév végén a gyógypedagógusok és az osztályfőnökök megbeszélik a tanuló 

fejlődését, elmaradásait és a további fejlesztési területeket. 

Fejlesztés során használt dokumentumok: 

Egyéni fejlesztési terv 

Egyéni fejlődési lap. (A.Tü. 356) Minden tanulónak megnyitva, EGYMI fejlécével, a szakmai 

fejlesztés teljesülésére, igazolására. 

Az EGYMI és az integráló intézmények KRÉTA – tanulmányi rendszere, melyet az utazó 

gyógypedagógus mindkét intézményben naprakészen vezet. 

Teljesítésigazolás, minden hónap végén a többségi általános iskola igazgatója igazolja a 

KRÉTA – rendszer alapján/ill. a felületről letöltött teljesítésigazolás alapján. 

A fejlesztési feladatokon túl az utazó gyógypedagógusok igény szerint részt vesznek a 

magántanulók vizsgáztatásában, konzultációt biztosítanak a tanítóknak, szaktanároknak és 

szülőknek. Segítenek a felülvizsgálatokhoz szükséges pedagógiai jellemzések kialakításához. 

Igény szerint bemutató fejlesztő foglalkozásokat tartanak. 

Az utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése sok szervezést igénylő feladat, de az elmúlt 

évek tapasztalata alapján eredményesen működik valamennyi érintett megelégedésére. 
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Érvényességi rendelkezések 

 

A Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 

Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola módosított Pedagógiai Programja 2018. 

szeptember 01-jén lét hatályba a Nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség, valamint az 

Intézményi Tanács beleegyezésével, az intézményvezető jóváhagyásával. 

A Helyi Tanterv a 2018/2019-es tanévben lép hatályba a megtett módosításokkal a 

Nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség, valamint az Intézményi Tanács beleegyezésével, az 

intézményvezető jóváhagyásával. 

A készségfejlesztő iskola kerettanterve a 2018/2019-es tanévtől (felmenő rendszerben) 

hatályos, az 53/2016. (XII.29.) EMMI rendelethez 1. melléklete alapján kerül bevezetésre a 9. 

évfolyamokon. 

A módosított Helyi Tanterv a Fenntartóra többletkötelezettséget nem hárít. 

 

Gyöngyös, 2018. augusztus 31. 

 

_______________________                                                                 ____________________ 

       intézményvezető                                                                                Intézményi Tanács 

 

                                                     _________________________ 

                                                          Szülői Munkaközösség 

 

 

 

 

 

 

 

 


