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KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 
Iskolánk Óbuda szívében található. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézményünk 39. éve a III. kerület gyógyító pedagógiai feladatait látja el a tanulásban 

akadályozottak óvodai és általános iskolai szintjén, az értelmileg akadályozottak óvodai, 

általános iskolai tagozatán, az autizmussal élők osztályaiban/csoportjaiban, valamint 

utazótanári és logopédiai hálózatunk a kerület óvodáit, iskoláit szolgálja szakemberei 

segítségével. 

Ezeken a szakterületeken nagyon sok szép feladat vár pedagógusainkra, szakembereinkre, 

akik odaadó szakmai munkájuk révén képesek megteremteni az esélyegyenlőség lehetőségét 

az itt tanuló gyermekek életében. 

Fő célunk a tanítványaink adottságaihoz és korlátaihoz rugalmasan alkalmazkodó mennyiségű 

és minőségű műveltségi tartalmak elsajátíttatása, sérülésspecifikus módszerek, 

személyiségfejlesztés alkalmazásával, a kiegyensúlyozottság, a harmonikusság, az 

eredményes szocializáció érdekében. 

Nyilván pedagógiai eszközökkel is lehet gyógyítani. Ezt a célt hivatott elősegíteni a gyógyító 

pedagógia. Azonban gyakran előfordul, hogy, már minden pedagógiai módszert 

megpróbáltunk és mégsem következik be a várt eredmény. Ilyenkor segít az alternatív terápiás 

kínálat. Ezt a színes repertoárt bővíti a holisztikus természetes gyógymódok tárháza: Bach-

virágterápia, fül akupunktúra, reflexterápia, színterápia, Betty Edwards által alkotott jobb 

agyféltekét erősítő rajz terápia. 

A holisztikus egyensúly az egész-ségben nyilvánul meg. Az egység az „egész” állapot 

megőrzése a cél. A holisztikus pedagógia olyan oktató-nevelő, fejlesztő tevékenység, amely 

az embert a maga teljességében, testi, lelki, szellemi és szociális egységben szemléli. 

Pedagógusaink a gyermekeket egészleges (holisztikus) szemlélettel és szeretettel nevelik, 

fejlesztik, oktatják a fizikum, a lélek és az intellektus együttes figyelembe vételével. Nagy 

hangsúlyt fektetünk az erkölcsi nevelésre, hitoktatásra, hon és népismeretre, hazaszeretetre, 

egészség és környezeti nevelésre, valamint a mindennapos testnevelésre, gyógytestnevelésre. 

A habilitáció, rehabilitáció az élet zavartalan működéséhez szükséges alapvető készségekre, 

képességekre, attitűdökre irányul, valamint a sérült pszichikus funkciók, fejletlen 

gondolkodási műveletek célzott, direkt terápiájára törekszik. 

Igyekszünk életszerű, gyakorlatias, sokoldalú, tapasztalati úton történő nevelést és oktatást 

nyújtani, örömteli légkört, sikerélményt biztosítani gyermekeinknek. Távlati célunk az egyéni 

képességek fejlettségi szintjén elérhető legjobb felnőttkori adaptáció és önállóság feltételeinek 

megteremtése. 

Rendszeres úszás és kulturális program színesíti tanulóink hétköznapjait. Nagyon sok szakkör 

ügyesíti és teszi örömtelivé a diákok életét, mint pl.: fazekas, rajz, furulya és zeneterápia, 

sportkör, gobelin, néptánc, főző és barkácsoló foglalkozás, amely most kiegészült a 

fotószakkörrel. 

Kiváló habilitációs, rehabilitációs lehetőség: az állatasszisztált-terápia, az augmentatív 

kommunikáció, a szenzomotoros és zenei fejlesztés, a delfin-hangterápia. A személyiség 

harmonikus fejlődését, a képességek és a tehetség kibontakozását segítik ezek a programok. 

Az együttléteken örömmel vannak jelen a többségi iskola tanulói is. 

Intézményünk idáig elnyerte az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” és az „Ökoiskola” 

címet, 2011-től pedig a „Családbarát munkahely” címet. 

Közeljövőbeli terveink között szerepel egy kiemelkedő magyar találmány, a három 

dimenziós, térbeli mozgáselemző- és mérő rendszer bevezetése, mely nemcsak a 

diagnosztikus munkát könnyítené meg, hanem a mozgás és beszédfejlesztésben is forradalmi 

változást idézne elő. 
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0. TÖRVÉNYI HÁTTÉR 

 
 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.); 

 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról 

 110/2012 (VI.4) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról; 

 51/2012 EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, 

 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

 24/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelete egyes egészségügyi és oktatási tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról 

 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

módosításáról 

 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 11/2012. (VII. 30.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) 

OM rendelet módosításáról 

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

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 
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1. HELYZETELEMZÉS 

 
 „Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, 

hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és 

izgalmára,  

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk és 

hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” 

 
                             (Szent-Györgyi Albert) 

 
1. 1. Az iskola rövid története 

 A III. kerületben a gyógypedagógiai nevelő-oktató munka az első világháború előtti 

időre nyúlik vissza. Az iskola Bárczy István főpolgármester iskolaépítő akciója során, az 

1912-es évben készült el a Raktár utcában. Az első „kis létszámú” osztályok az elemi iskola 

igazgatójának – Franzoso Richárdnak – felügyelete alatt működtek. Összevont osztályokban 

tanítottak egy-egy tanévben kb. 40-60 tanulót. 

 Tudatos gyógypedagógiai szemléletről és irányításról 1931 után beszélhetünk. A 

második világháború után a kis létszámú osztályok önálló iskolává váltak, saját igazgatással, a 

főiskola kutatói hátterének támogatásával. 

 1951-től Williger József igazgató vezetésével kibővült a gyógypedagógiai nevelő-oktató 

munka. Előkészítőtől nyolcadik osztályig teljes napközi ellátással működött az iskola 

„Csatlakozó osztályok” szervezésére kényszerültek a megnövekedett igények, az árnyaltabb 

szelekciós gyakorlat miatt. Ilyen osztályok indultak Békásmegyeren, Csillaghegyen és a Bécsi 

úton. Munkájukat teljes odaadással, nagyon nehéz körülmények között végezték a kollégák. 

 1965 őszén önálló épületet kapott az iskola Csillaghegyen a Ráby Mátyás utcában. 

Feladata: a kerület északi részének gyógypedagógiai ellátása volt. Az iskolán belül működő 

logopédiai tagozat 1968-ban kezdte meg működését. Létszáma folyamatosan bővült.  

1974-ben adták át a jelenlegi Szellő utcai iskolát, amelynek tervezésénél figyelembe 

vették a sajátos nevelési szükségleteket. Itt már elfértek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

és a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók egyaránt, és létrejöttek a kerületi igényeket 

kielégítő logopédiai kezelőhelyiségek is. A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek 

nevelő-oktató munkája 1979-től vette kezdetét. 

 A békásmegyeri logopédiai ellátás javítása érdekében 1987-től működik a Víziorgona 

utcában kialakított ambulancia. 

 A kerületi szülők kérésére 1993. szeptember 1.-vel pedig elkezdődött az autista 

tanköteles tanulók speciális fejlesztése. 

 2004-ben a Szellő utcai Általános Iskola akkori igazgatója Pataki Ferenc, felismerve a 

szakma és a kor új kihívásait, szem előtt tartva az intézmény fennmaradásának lehetőségét, és 

élve a törvény adta lehetőségekkel, megtette a szükséges lépéseket, és kezdeményezte a 

fenntartó III. kerületi önkormányzatnál az intézmény egységes gyógypedagógiai módszertani 

intézménnyé való átalakítását. A III. ker. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-

testülete a 253/ÖK/2004/IV. 28. számú határozatával ezt jóvá is hagyta, így a következő 

tanévtől kezdve már a „III. ker. Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény” nevet viseli az iskola. 

 A 2005-től az iskola Alapító Okiratát a fenntartó módosította, amely új profillal 

gazdagodott, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé alakult. 

 2006-ban Faragóné Bircsák Márta vette át az intézmény vezetését. Az ő szakmai 

irányításával 2009-ben megtörtént az intézmény teljes körű akadálymentesítése, lifttel való 

ellátása. Az elkülönítetten nevelt, két csoportra bővült SNI óvoda és a 11 SNI osztály mellett 
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a szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 33 intézményt látott el és két ambulanciát. Az integrált 

gyermekek létszáma ez idő alatt 8 főről 121 főre emelkedett.  

 2009-ben elnyerte az EGYMI az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” címet és az 

„ÖKO iskola címet. Ugyanebben az évben ünnepelte az iskola fennállásának 35. évfordulóját. 

Intézményünk elnyerte a Családbarát munkahely címet, amely kitüntetést a 

Parlamentben vehettük át. 

2011őszén tartott iskolánk egy Jótékonysági egészségnapot, melynek célja az 

egészségnevelés volt, de bevétele jelentősen hozzájárult sókabinunk létesítéséhez. 

Szeptembertől kísérleti jelleggel elindítottuk a Családbarát napközit, melyben szépen 

fejlődnek és növekednek pedagógusaink kisgyermekei. Az „Óvodai integráció SNI 

gyermekek számára” című akkreditált továbbképzésünket háromszor indította iskolánk 

sikerrel az inklúzív óvodák nagy érdeklődése miatt. Beindította intézményünk a 3 év alattiak 

korai fejlesztését azok számára, akik nem bölcsödében nevelik gyermeküket. 

  

 

1. 2. Az iskola korábbi és jelenlegi eredményei 

Az elmúlt évtizedekben – időnként sok nehézséget leküzdve – az iskola teljesítette azokat 

a kerületi feladatokat, amelyek a sajátos nevelési igényű tanulók nevelő-oktató munkájával 

kapcsolatban hárultak rá. 

A gyógypedagógiai óvoda megszervezése, léte fontos volt a többségi óvodáknak, még 

inkább a szülőknek. Jó tárgyi feltételek mellett, mindig tapasztalt, elhivatott gyógypedagógus 

vezette az ott folyó munkát. 

A kerületi logopédia fejlesztése három évtizedes folyamat eredménye. A főiskolai 

hallgatók gyakorlati képzésében logopédiai tagozatunk is kezdettől fogva részt vett. 

Logopédusaink az óvodák szülői értekezletein minden évben aktív résztvevők, munkájukkal 

bizalmat és megbecsülést szereztek a szülők, óvónők és az alsó tagozatos kollégák körében. A 

dysfoniásoknál jól alkalmazható dystonométer műszer gyakorlati kifejlesztése, amelynek 

próbái ambulanciánkon zajlottak. Jelenleg 24 logopédiai statussal 30 munkahelyen 

dolgozunk. A kezelt beszédhibások száma 2010-ben 1065 fő volt. A környező községek 

iskolái is rendszeresen megkeresnek bennünket, szakmai tanácsot kérnek. 

A szakmai színvonal emelkedését elősegítette logopédus kollégánk szakosodása egy-egy 

területre. 2002 óta működik a „Libikóka” készségfejlesztő dyslexia prevenciót elősegítő 

program a kerület óvodásainak, alsós tanulóinak. 

Az enyhe fokban értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók 

képességfejlesztése, a habilitáció, a rehabilitáció, iskolánk alapfeladata volt. A nagy 

demográfiai hullám idején 315 tanulóval az ország legnagyobb létszámú bejáró kisegítő 

iskolája voltunk (l983-85). Ebben az időben a főiskola régi gyakorló iskolájának struktúráját 

adaptáltuk. Szaktantermeket alakítottunk ki, tantárgycsoportos oktatás személyi és tárgyi 

feltételeit teremtettük meg. A Szakértői Bizottság áthelyezési gyakorlata szigorúbb, merevebb 

lett . A gyöngébb tanulói képességek – a kollégák javaslatára – újból az osztálytanítói 

rendszer igényét jelenítették meg. 

Iskolánk – szakterületünkön belül – országosan elsőként vállalkozott a Zsolnai József által 

kidolgozott Nyelvi Irodalmi Kommunikációs rendszer /NYIK/ bevezetésére.  

Tizenegyedik éve működik iskolánkban az autista gyermekek egyéni fejlesztését végző 

speciális csoport. Az itt dolgozó kollégák áldozatos munkájának köszönhető, hogy ezek, 

befelé forduló gyermekek színházba, úszni, lovagolni járnak, rendszeresen táboroznak 

természeti környezetben. 

A középsúlyos fogyatékos tanulók (értelmileg akadályozott) nevelése-oktatása mindig is 

különleges empátiát igényelt. Az itt dolgozó gyógypedagógusok családias légkört alakítottak 

ki a tanulók és a szülők számára. A gyógypedagógiai nevelésnek ez a területe a szülők 
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hatékony, intenzív, de tapintatos bevonását igényli. E tagozat rendezvényei, megemlékezései 

értékes hagyománnyá nemesedtek. A fővárosi versenyeken minden évben jó helyezéseket 

értek el. 

Iskolánk helyzetértékelő áttekintésében fontos szerepet kap a napközi és a szakkörök. 

A napközi aktívan, eredményesen segíti és kiegészíti az iskola fejlesztő programjait. 

 Különös gondot fordít az egyéni képességeket figyelembe vevő tanulásirányításra, a fejlesztő 

játékokra és az iskolán kívül szervezett eseményekre.  

A szakkörök az egyéni érdeklődést, a gyermeki örömszerzést, az alkotó fantázia 

kibontakoztatását, a továbbtanulás megalapozását szolgálják. Ezek a fazekas, főző, szövő, 

ezermester, rajz, néptánc, mozgásfejlesztő és harci művészeti szakkörök. 2013-óta 

fotószakkör is működik intézményünkben. Rendszeresen részt veszünk a fővárosi 

sportversenyeken, valamint a természetjáró versenyeken. 

Minden évben sikeres részesei vagyunk a szakma kulturális és tanulmányi vetélkedőinek 

(Kulturális Seregszemle, Komplex Tanulmányi Vetélkedő). Értelmileg akadályozott tanulóink 

2007-ben a budapesti Koncz Dezső Versenyen az intézmények között első helyezést értek el, 

a vándorkupát mi őriztük egy évig. 

2002 szeptemberétől két fontos programot indítottunk. A mentálhigiénés projekt az iskola 

szemléletét is tükrözi. Havonta egyszer kerül megrendezésre klubfoglalkozás formájában. 

Pszichológus és szociálpedagógus segítségével tárják fel tanulóink szüleinek mindennapi 

problémáját, és nyújtanak hatékony segítséget.  

Másik fontos programként tartjuk számon az integrált kézműves foglalkozásokat, ahol 

tanulóink többségi iskolákban tanuló gyerekekkel együtt tevékenykednek, beszélgetnek, 

segítik egymást.  

Megkülönbözetett figyelmet fordítunk a veszélyeztetett és hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulóinkra.  

A szakmai munka fejlesztésének legfontosabb színterei a munkaközösségek, ahol olyan 

feltételeket teremtettünk, hogy érvényesülhet az alkotó, módszertani szabadság, a kollektív 

munka, demokratikus légkör, nagyobb önállóság, pályázatokon való részvétel lehetősége, 

ennek ösztönzése. 

A továbbtanulási helyzetképünkre jellemző, hogy az elmúlt években több tanulónknak is 

sikerült iskolánkból kikerülve azonnal szakmunkás bizonyítványt szerezni, vagy Speciális 

Szakiskolában továbbtanulni.  

 

1. 3. Tárgyi feltételek 

Iskolánk az osztálytermek mellett, óvodai csoportszobákkal, informatikai és rajz 

szaktanteremmel, fejlesztő termekkel, könyvtárszobával, tornateremmel, két technikai 

szaktanteremmel, ebédlővel, tálalóval, orvosi szobával és logopédiai kezelőhelyiséggel 

rendelkezik.  

A logopédiai feladatok növekedése miatt Békásmegyeren alakítottunk ki – a szülők 

gondjain enyhítve – egy kisebb, öt kezelőhelyiségből álló önálló ambuláns rendelőt. 

Az iskola épülete mellett, sajnos, nagyon kicsi a belső udvar, emiatt a szomszédos parkot, 

bekerített pályát használjuk a tanulók levegőzési, mozgási igényeinek kielégítésére. 

A belső udvar elsősorban az óvodások, az alsó tagozatosok, a középsúlyosan értelmi 

fogyatékos tanulók, az autizmus spektrumzavarral küzdők, valamint a Családbarát Napközi 

gyermekei számára van fenntartva. 

Óvodánk és az alsó tagozatos osztályok berendezésére, fejlesztésére különös gondot 

fordítottunk. A technika szaktanterem ellátottsága jó, eszközökben gazdag. 2003-ban teljesen 

felújítva adtuk át gyermekeinknek a korszerű és nagyon jól felszerelt tankonyhát. 

A logopédiai kezelőhelyiségek száma, nagysága, berendezése minden igényt kielégít.  

Az iskola átlagos szinten rendelkezik az oktatáshoz szükséges eszközökkel. 
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Az iskolai könyvtár kölcsönözhető és olvasótermi könyvekből, oktató kazettákból és 

számítógépes fejlesztő programokból áll. Egyre növekszik a könyvtárat látogató tanulók 

száma, illetve a könyvtári órák gyakorisága. 

Sok éve arra törekszünk, hogy az aulák, a folyosók díszítése, szemléltető dekorációk, 

virágok, madárház, pihenőhelyek, stb. elhelyezésével diákjainknak kellemes környezetet, a 

szülőknek vonzó, pozitív iskolaképet nyújtsanak. E törekvésünk eredménye, hogy sikerült 

kicserélni az elavult csengőrendszert és átadtuk az iskolarádió teljes berendezését. 2004-ben 

iskolánk a kerület intézményei közül elsőként nyerte el a „Tiszta virágos iskola” címet. 2007-

ben a fenntartó támogatásával felújítottuk az óvodát, a konyhai és zuhanyzói rendszerével 

együtt, az intézmény tisztasági festésére is sor került. 2008-ban az alapítványunk 

támogatásával, és azt kiegészítve költségvetési keretből, az elöregedett tanulói 

öltözőszekrényeket cseréljük ki minden emeleten teljesen újra. A Családbarát pályázati 

rendszer segítségével kialakítottuk a családbarát napközi tárgyi feltételeit, valamint 

létrehoztunk egy „sókabint”, amely a gyermekek egészségét kívánja megvédeni. 

A korai fejlesztéssel is kibővíthettük iskolánk feladatkörét. E tevékenység a rehabilitáció 

részeként – a 0-5 éves korú, eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen felépített programja, 

amely komplex diagnosztikai vizsgálatot, gyógypedagógiai fejlesztést és különböző terápiás 

szolgáltatásokat foglal magában. Tárgyi feltételeink e feladat ellátásához folyamatosan 

bővülnek. 

 

1. 4. Személyi feltételek 

A tanulói létszám változásával egy időben csökkent a tantestület létszáma, növekedett a 

kerületi feladatokat ellátó logopédiai tagozat illetve a gyermekfelügyelők száma. A képesített 

gyógypedagógiai tanárok hiánya (napköziben) nálunk is éreztette hatását.  

A jelenlegi integrációs helyzetben sok változás történt., Első lépésként 

osztályösszevonásra került sor, annak érdekében, hogy a többségi iskolába integrált 

gyermekek helyzete megoldódjon. Az iskola szerkezeti váltását követően először így tudtuk 

biztosítani az utazó gyógypedagógusi ellátást. 

 

Adatok 2006-tól, az ellátandó területeink és feladatköreink viszonylatában. 

 

Tanév 

Szegregált 

tanulók Integrált 

tanuló 

Logopédiai 

ellátott 

Nevelőtestületi létszám 

iskola óvoda pedagó-

gusok 

ped.mun- 

kát segítők 

2006/07 104 10 45 872 49 22 

2007/08 87 8 83 914 59 21 

2008/09 82 4 92 976 72 23 

2009/10 86 8 113 1033 72 23 

2010/11 82 10 119 1065 68 22 

2011/12 89 12 121 1106 74 24 

2012/13 91 17 122 1086 72 25 

 

 

1. 5. Az iskola kapcsolatai 

Rendkívül intenzív kapcsolatot alakítottunk ki a szülők nagy részével. Az iskola hosszabb 

távra szóló, hiteles pedagógiai programját akkor tudja elkészíteni, ha tájékozódik a tanulók, 

illetve családok szocio-ökonómiai helyzetéről és a szülők iskolával kapcsolatos elvárásairól. 
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A közösen kidolgozott felmérés részletes kérdőívét megvitatta a tantestület és az 

iskolaszék. A szülők válaszai, annak értékelése nagy segítséget jelentett a pedagógiai program 

kidolgozásánál. 

Szülői értekezlet: évente három alkalommal. Rendkívüli szülői értekezlet: korlátozás 

nélkül, ha a körülmények szükségessé teszik. Pályaválasztási szülői értekezlet: minden év 

októberében. Ezen kívül nyílt napokat rendezünk, melyre meghívjuk a szülőket, és az inkluzív 

intézményekből érdeklődő kollégákat is.  

A szerkezeti változáson átalakult iskolánk sok új rendezvény, konferencia, kerekasztal 

fórum létrehozását szorgalmazza folyamatosan, a társintézményekkel, befogadó 

intézményekkel, segítő intézményekkel való interaktív élő kapcsolat és az együttműködés 

érdekében, ami nagyon hatékony munkát igazolt vissza számunkra. 

Az iskolaszék 1994 óta működik, tagjai rendszeres tájékoztatást kapnak az iskola életéről, 

fejlesztési terveiről. Az iskolaszék szülői és önkormányzati oldaláról folyamatos segítséget 

kapunk. 

Intézményünk fenntartó önkormányzata érzékenyen és rendkívül támogatóan reagál 

minden sajátos nevelési igényű gyermeket érintő kérdésben. 

A kerületi Pedagógiai Szolgáltató Intézettel kialakult kapcsolatunk szoros és 

gyümölcsöző, kiemelkedő szerepük van számos többségi intézménnyel való 

kapcsolattartásunk segítésében (közös konferenciák, továbbképzések).   

Szakmai munkával kapcsolatos kérdésekben rendszeres a kapcsolat a Fővárosi Pedagógiai 

Intézet gyógypedagógiai szakembereivel. 

Az iskolán kívüli szabadidős, kulturális, táborozási tevékenységek szervezése kapcsán 

rendszeres az együttműködésünk az Óbudai Művelődési Központtal és a békásmegyeri 

Művelődési Házzal, a kerületi könyvtárral. 

A gyógypedagógiai gyakorlat megkívánja, hogy rendszeresen látogassuk fővárosi és 

vidéki társintézményeket, különös tekintettel a Speciális szakiskolákra. Kapcsolatot tartunk a 

kerület óvodai munkaközösségével, a fejlesztő pedagógusok munkaközösségével, a 

logopédiai tevékenységünk ezt igényli, valamint a kerület általános iskoláival, a Nevelési 

Tanácsadókkal, a Szakértői Bizottságokkal és a napközis munkaközösséggel. 

Iskolánk bázis gyakorló helye az ELTE BGGYTFK gyógypedagógus hallgatói számára. 

A tanulók és a családok érdekérvényesítésében segít az Értelmi Fogyatékosok Országos 

Szövetsége, kapcsolatunk gyümölcsöző a budapesti szervezetével, és az Autisták Országos 

Érdekvédelmi Egyesületével. 

Kapcsolatot tartunk fenn a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi karával, 

valamint a Gyógytestnevelés a Gyermekekért Országos Egyesületével. 

Részt veszünk a pedagógus szakmai és érdekképviseleti szervek munkájában. 

Az iskola és a szülők alapítványa: „Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány”. 

Intézményünk EGYMI-vé válva alapító tagja az Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmények Országos Egyesületének. 
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1. 6. Az iskola dolgozóinak létszáma végzettség alapján: 

Intézményünkben a sokirányú feladatok ellátására megfelelő szakképzettségű munkatársak 

állnak rendelkezésre. Kollégáink tudásukat folyamatosan bővítik, ez megmutatkozik a 

végzettségük széles spektrumában is. 

 
VÉGZETTSÉG fő 

Főiskolai végzettség 78 fő 

Egyetemi végzettség 19 fő 

Pedagógus szakvizsga 20 fő 

Közoktatási vezető 14 fő 

Inkluzív nevelés okleveles tanára 9 fő 

 

Tantestületünk a felsőfokú- és a szakirányú végzettségek, valamint a pedagógus 

továbbképzések szempontjából eleget tesz az ide vonatkozó törvényi előírásoknak. 

Kollégáink szakmai tudása „naprakész”. Részt veszünk külső és belső továbbképzéseken is.  
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1. 7. Intézményünk szerkezeti felépítése, az Alapító Okirat szerinti legfontosabb 

feladatok 

 
 

 

1. 8. Szakszolgáltatás és szakmai szolgáltatás 

1. 8. 1. Intézményünk alapító okiratában megjelölt szakszolgáltatás 

A pedagógiai szakszolgálat ellátja: 

 a gyógypedagógiai tanácsadást, 

 logopédiai szakszolgálatot, 

 a gyógytestnevelést, 

 a korai fejlesztést, 

 az utazó szakember hálózat működtetését 

 konduktív pedagógiai szakszolgálatot. 

 

A pedagógiai szakszolgálat célja: 

 a gyógypedagógiai tanácsadással segíteni a sajátos nevelési igényű tanulók szüleit 

(óvodás, iskolás), 

 a korai fejlesztés, gondozás 0-5 éves korú, eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen 

felépített programja, amely komplex diagnosztikai vizsgálatot, gyógypedagógiai 

fejlesztést és különböző terápiás szolgáltatásokat foglal magában. Ez - az óvodáskort 

megelőző fejlesztő tevékenység különböző fokban megkésett vagy eltérő 

fejlődésmenetű gyermekek komplex ellátása, ahol a képességeket az előnyös feltételek 

megteremtésével kibontakoztatjuk és elősegítjük azt, hogy funkcióéretté váljanak, 

 a tartós, súlyos tanulási nehézséget mutató tanulókat nevelő pedagógusoknak, szülőknek 

gyógypedagógiai tanácsadást nyújtani, segítséget adni, 

 elősegíteni a differenciáló és integráló pedagógiai módszertani kultúra terjedését, 

 segíteni többségi általános iskolákban a sajátos nevelési igényű tanulókat 

 tanácsadás az osztálytanítók és szaktanárok irányába 

 ajánlás eszközök, tankönyvek kiválasztásában 

 kapcsolattartás a családdal 
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 a tanulók állapotához, szükségleteihez igazítottan nyújtani a sérülés-specifikus 

szolgáltatásokat a logopédiai ellátásban, a gyógytestnevelés területén és az utazó 

gyógypedagógusi feladatokban, 

 szakértői vélemények értelmezéséhez nyújtott segítség 

 közreműködés a magántanulók nevelésében, oktatásában 

 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás célja 

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, 

valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő 

tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. 

 pedagógiai értékelés, 

 szaktanácsadás, 

 tantárgygondozás, 

 pedagógiai tájékoztatás, 

 tanügy-igazgatási szolgáltatás, 

 pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, 

 tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, 

 tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat. 

 pedagógiai-szakmai szolgáltatás országosan egységes szakmai irányítás mellett 

 állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében, továbbá 

 

A célokból fakadó intézményi feladatok: 

 közreműködés az integrált nevelést segítő környezeti feltételek megteremtésében, 

 segítségnyújtás az integrációs programok (folyamattervek) kidolgozásában, a 

módszertani kultúra megújulásában, kiteljesedésében, 

 részvétel az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulók speciális szükségleteinek 

kielégítésében a tanórán, valamint a rehabilitációs foglalkozásokon (utazó 

gyógypedagógus), 

 tanácsokkal, szakanyagokkal segíteni a befogadó iskolák pedagógusait a súlyos, a tartós 

tanulási nehézséget mutató tanulók esetében, 

 közreműködés a taneszköz választásban, a tanulásszervezésben, 

 folyamatos kapcsolattartás a tanulók szüleivel, a Tanulási Képességeket vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, a Nevelési Tanácsadóval, 

 terápiák, kezelések, tréningek, rehabilitációs célú eljárások biztosítása a logopédiai 

ellátásban, a gyógytestnevelésben és az utazó gyógypedagógusi szolgáltatásban. 

 

Tárgyi feltételrendszerünk a feladatok megvalósításához a pedagógiai program melléklete 

tartalmazza azokat a tárgyi feltételeket, melyek szükségesek a feladatok megvalósításához. 

 

1. 8. 2. Intézményünk alapító okiratában megjelölt szakmai szolgáltatás 

Pedagógiai szaktanácsadás; 

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítése, szervezése. 

 

 

1. 8. 3. A pedagógiai szakmai szolgáltatás célja 

Tájékoztatás, pedagógiai szaktanácsadás a befogadó iskolák pedagógusai részére, a 

szülők számára. Speciális ellátással, differenciált neveléssel, a felzárkóztatással kapcsolatos 

továbbképzések, szakmai találkozók szervezése. 

 



- 17 - 

 

1. 8. 4. A célokból adódó feladatok 

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás: 

 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése. 

 Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi 

dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) használatba adása, tájékoztatás 

nyújtása 

 Tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a 

tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges 

ismeretek nyújtásával, tan-ügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk 

közvetítésével. 

 A fenti feladatköröket a Ktv. 33§ (12) bekezdésén belül a 36§ b), e), g) pontja 

szabályozza.  

 

Formája: 

- Hospitálási lehetőség 

- Nyílt napokon való részvétel biztosítása 

- Segítségnyújtás az inklúzív környezet és akadálymentesítés megteremtésében 

- Személyes konzultáció, szakmai anyaggal való ellátás 

- Szakanyagok, szakkönyvek, fejlesztőeszközök bemutatása 

- Szakanyagok internetes eljuttatása 

- Szakmai kerekasztal megbeszélések, konferenciák, előadások rendezése 

 

Helyszínek: 

- Gyógypedagógiai óvoda (EGYMI) 

- Speciális fejlesztő csoport (EGYMI) 

- Eltérő tantervű általános iskola tanulásban akadályozott tanulók részére (EGYMI) 

- Eltérő tantervű általános iskola értelmileg akadályozott tanulók részére (EGYMI) 

 

Az inklúzív intézmények Pedagógiai Programjának/Nevelési Programjának illetve helyi 

tantervének és nevelési tervének kiegészítése megtörtént. Az utazó gyógypedagógiai hálózat 

szabályozása, együttműködési szerződések megkötése külön található az EGYMI 2006/2007. 

dokumentumban. A tantestület az intézmény Alapító Okiratának módosítását és ezzel együtt 

járó tartalmi és strukturális változásokat tudomásul vette, melyet aláírásával jóváhagyott. 

 

1. 9. A Pedagógiai Program kiegészítése a Helyi Tanterv módosításával 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) vonatkozó előírásai alapján az 

iskolánknak lehetősége van pedagógiai program és helyi tanterv felülvizsgálatára annak 

érdekében, hogy a nevelési-oktatási feladataik ellátása az Nkt. rendelkezéseivel illetve a 

kerettantervi rendelet előírásaival összhangban valósulhasson meg. E munka elvégzéséhez az 

alábbi jogszabályok előírásait vettük figyelembe: 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 

– a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

Kormány rendelet; 

– a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet 

– SNI gyerekek óvodai és iskolai nevelésének irányelve 32/2012. EMMI rendelet 

– 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

 

Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek is megtalálják a helyüket 

később a társadalomban, jelenleg az óvodában, iskolában elsődlegesen befogadó, elfogadó 
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légkört kell teremtenünk számukra, s erre kell törekednünk szakembereink által az integráló 

intézményekben is, hiszen nem csak nekik, hanem minden gyereknek szüksége van erre a 

biztonságot nyújtó, szorongásmentes környezetre. Szemléletváltás kell ahhoz, hogy el tudjuk 

dönteni azt a kérdést, hogy inkább tananyag vagy személyiségközpontú iskolát szeretnénk-e? 

Mert csak a személyiségközpontú iskola nyújt megfelelő hátteret a gyermekeknek, mert ez a 

fajta intézményrendszer úgy szervezi a tanulást, hogy az mindenki számára megfelelő legyen. 

Így figyel arra, hogy az oktatás az egyéni képességekhez igazodjon, differenciált legyen a 

tanulásirányítás, és a tananyag is, mert nem „a tananyagot, hanem a gyereket kell tanítani,” 

(Lányi, 2007.16. o.) s ehhez meg kell teremteni a megfelelő, tanulást segítő eszközrendszert 

is. 

Fontos nagy figyelmet fordítani az értékelés módjára. El kell döntenünk, hogy 

árnyaltabban értékeljünk és az a gyermek egész személyiségének fejlődéséről szóljon, és ne 

csak a tanulási teljesítményeiről.?! Ez az értékelés ne „csak”minősítsen, hanem fejlődési 

állapotról számoljon be, vagyis azt mutassa meg, hogy a gyermek önmagához mérten, 

mennyit fejlődött.  

 

1. 9. 1. Óraszámok az alsó tagozaton (Kerettantervi) 

 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Idegen nyelvek - - - - 

Matematika 4 4 3 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem és társadalmi 

és állampolgári ismeretek 
- - - - 

Környezetismeret 2 2 2 2 

Természetismeret - - - - 

Földrajz - - - - 

Ének-zene 2 1 2 2 

Rajz és vizuális kultúra 1 2 2 2 

Informatika - - 1 1 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 
1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra - - - - 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
+2 +2 +2 +2 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
25 25 25 27 
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1. 9. 2. Óraszámok a felső tagozaton (Kerettantervi) 

 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem és 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 

Rajz és vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 
1 1 2 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
+2 +2 +2 +2 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
28 28 31 31 
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1. 9. 3. Óraszámok az értelmileg akadályozott tanulók tagozatán (Kerettantervi) 

 
A nevelés-ok-

tatás-fejlesztés 

területei 

Tantárgy 
1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 4 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás-írás 2 2 3 3 4 4 2 2 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 2 2 2 2 3 3 3 3 

Játékra nevelés 2 2 2 2     

Társadalmi ism     1 1 2 2 

Életvitel és 

gyakorlat 

Önkiszolgálás 2 2       

Életvitel és 

gyakorlat 
  2 2 2 2 3 3 

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 esz-

közök 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 

 
 

1. 9. 4. Óraszámok az ép értelmű autista tanulók osztályában (Kerettantervi) 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret +2 +2 +3 +3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

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

eszközei, eljárásai 

 

Az iskola célkitűzései között első helyen szerepel az enyhe értelmi fogyatékos/ 

tanulásban akadályozott tanulók képességfejlesztése, a habilitáció, a rehabilitáció, az általános 

műveltség megalapozása az életkoruknak és az egyéni képességeiknek megfelelően. 

Olyan iskola megteremtésére törekszünk, ahol a gyermekek elsajátíthatják a társadalmi 

beilleszkedéshez szükséges ismereteket, ahol jól és biztonságban érzik magukat, és ahol az 

értékeket, ismereteket fogyatékosságuknak megfelelő színvonalon sajátíthatják el. 

A jogalkotó döntése alapján a kerületi befogadó, többségi általános iskolában 

integráltan nevelnek fogyatékos tanulókat 2004 szeptemberétől. Az „utazó gyógypedagógust” 

iskolánk biztosítja. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása az integráló 

pedagógustól szokatlan szempont együttest magába foglaló speciális szakterülettel való 

ismerkedést és nagyfokú empátiát igényel. 

Az integrált nevelés-oktatás eredményes megvalósulásához nélkülözhetetlen az 

attitűdváltás, a vezetői és a nevelőtestületi elkötelezettség. A befogadó iskola tantestülete 

mellett a diákok és a szülők, valamint a helyi közösség megnyerése is szükséges. 

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a nevelésre, a neveltségi szint hatékony 

emelésére. Ezen belül: 

 Erkölcsi nevelésre 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelésre 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelésre 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztésére 

 A családi életre nevelésre 

 A testi és lelki egészségre nevelésre 

 Felelősségvállalásra másokért, önkéntességre 

 Fenntarthatóságra, környezettudatosságra 

 

2. 2. Az erkölcsi nevelés 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való 

viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a 

fejlesztése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai 

jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető 

normái egyre inkább a tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak.  

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és 

lelki értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának 

szerkezetet.  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye 

rögzíti az ember elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az 

erkölcstan a személy egyediségét és méltóságát helyezi a középpontba. Erre az alapelvre kell 

épülnie minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába 

foglalja az ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, 

környezetéhez és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember 

döntései során támaszkodhat.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai 

civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a 

mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő 

életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik 
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tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során 

az elemi értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó 

meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a 

felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények 

megítéléséről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi 

alapelvek, amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése 

érdekében fontos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek 

a megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi 

értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban nem egészen egységes a közösnek tekinthető 

értékek és normák értelmezése – különösen olyankor nem, amikor ezek konkrét helyzetekben 

ütköznek egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az 

értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a 

közösségeken belül – és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a 

korábbiaknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek 

keresése közben azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan 

változatosak, s a tanulóknak nyitottá kell válniuk a sajátjukétól eltérő értékrendek 

befogadására is. A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, 

mivel az énnel és az identitással áll kapcsolatban. Más részük interperszonális – másokra és a 

hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi 

jellegű – közösségeinkhez és környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik 

abban, hogy világunk élhető és utódainkra is átörökíthető maradjon. 

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy 

képessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, 

amelyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik 

érdekeihez. Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek 

segítségükre vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint 

a bűntudat kezelésében. 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek 

előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és 

kritikai gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen 

fontos jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése 

és átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás 

képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője 

az a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a 

szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének 

megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor 

szerves részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív 

szint alatt – e szintnél erősebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi 

akadálya lehet a kívánatos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A 

tantárgy felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és 

fejlesztésközpontú. A fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák 

jelentéstartalmának évről évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való 

megtapasztalása, tudatosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes 

tapasztalatokon, reflexiókon és véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése 

ezért nem lineáris, hanem spirális szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és 

tevékenységek hátterében évről évre ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza – 

más-más konkrét előfordulási szinten, más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi 
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tapasztalatokra, kiegészítve és szintetizálva azokat. A kétéves szakaszokon belül azonban sem 

a nagy témakörök, sem pedig a résztémák tantervi egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. 

Az, hogy melyik kérdéskör mikor kerüljön sorra, leginkább helyben, a tanulócsoport 

ismeretében határozható meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra, illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket 

természetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető 

történetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális 

formában elérhető egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, 

hanem a tanulási folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és 

útkereső – résztvevőiként tekint. 

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az 

óvodában és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi 

csoportokat és a médiát is –, a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem 

„tiszta lapként” lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már 

meglévő erkölcsi rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell 

megpróbálni segítséget nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak 

sokszor ellentmondó értéktartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást 

igénylő helyzetekben lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket tudjanak 

hozni. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása 

nélkül, a pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi 

jóval kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a 

figyelem ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a 

gondolkodás és az állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást 

gyakoroltató szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – 

különösen az általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem 

a közlések tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel 

kapcsolatos nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és 

maradandóbb erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 

legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett 

cselekvő tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb 

mellett: a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a 

kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, 

esetleges problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi 

értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehetőségeit kínálják 

ugyanakkor az olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, 

a társak segítése, a helyi közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység, illetve az 

önkéntes munka. 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi 

értékeléstől. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási 

értékek rendszeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a 

pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések 

befogadására jó keretet nyújthat a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni 

vagy közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem 

irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy 

osztályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 
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2. 3. Nevelő-oktató munkánk során érvényesülő céljaink: 

 képességfejlesztés egyéni és kiscsoportos formában, 

 az integrálható tanulók visszahelyezése a többségi általános iskolába 

 a differenciált szükségletekhez igazodó segítségnyújtás a képességek fejlesztése során, 

 a hiányosan működő képességek korrekciója valamennyi területen és osztályfokon, 

 a terápiás eszközök, eljárások alkalmazása a tartós tanulási akadályozottságot, 

magatartási zavart mutató tanulók fejlesztésében, 

 az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése, az új helyzetekhez 

való alkalmazkodás kiépítése,  

 az önálló életvezetési technikák elsajátítása, gyakorlása, 

 a tanulók felkészítése a továbbtanulásra, a továbbképzésre, 

 a környezetvédő technikák elsajátítása, gyakorlása, 

 a személyiség gazdagítása az önelfogadással, a mások elfogadásával, a toleráns 

magatartással, 

 az általános emberi értékek, a társadalmi normák elsajátítása, azonosulás ezekkel az 

értékekkel, 

 a szülőföld szeretetének, a hagyományok tiszteletének kiépítése. 

 

2. 4. Az iskolában folyó nevelés-oktatás feladatai: 

 az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az évfolyamok, 

osztályfokok, tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek figyelembe vételével, 

 az általános műveltség megalapozása az életkor, a tanulási akadályozottság, a fejlettség 

figyelembevételével, 

 a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott terápiás jellegű 

korrekciójával, 

 az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az 

egyének kondícióinak megfelelően, 

 a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai 

tevékenység kívánalmainak megfelelően, 

 a tanulók szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása a 

konfliktus mentes társadalmi beilleszkedés érdekében, 

 a probléma megoldó gondolkodás fejlesztése 

 a környezet szeretete és védelme, a környezettel való harmonikus együttélés, a 

komfortérzet megteremtése céljából, 

 az alapvető tanulási képességek fejlesztése az ismeretek megszerzése, a továbbtanulás 

érdekében, 

 az állóképesség, az erőnlét fokozása, a kitartás az akarat fejlesztése, 

 az önmaga és társai másságának felismerése és elfogadása, 

 az általános emberi értékek megismertetése, elfogadása, azonosulás a fejlettségnek 

megfelelően 

 az önálló tanulás képességének fejlesztése, egyénre szabott tanulási módszerek és 

technikák kiépítése, 

 

 a testi és lelki egészség megóvása,  

 értékeink és kultúránk, a szülőföldünk és népünk, gyökereink megismertetése, 

kötődések, azonosulások kiépítése, 
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 a jól működő képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik megismerése, 

önbecsülésük erősítése, 

 

 a munkaerő piac megváltozott feltételeihez való alkalmazkodás képességének 

kialakítása. 

 

Iskolánk számára több feladat ellátását határozza meg az alapító okirat. 

Az iskola filozófiáját alapvetően meghatározzák a Nemzeti Köznevelési törvény megfelelő 

paragrafusai, a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók óvodai és iskolai irányelvei, 

társadalmi elvárások alapján szabályozzák az iskola működését. Az iskolába járó gyermekek 

szüleinek véleményét, igényeit egy részletes, kérdőíves vizsgálat alapján összegeztük egy 

háttértanulmányban. 

 

Az értelmileg akadályozott tanulók szülei kiemelten fontosnak tartják a kis létszámú 

osztályt. 

 

2. 5. Az általános iskola célja 

Az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek harmonikus személyiséggé 

fejlesztése, társadalmi szocializációjának elősegítése, felkészítésük a felnőtt életre. A 

középsúlyos fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkájában alkalmazott elvek és célok sok 

területen megegyeznek az egész iskolára érvényes elvekkel, de tartalmaznak speciális 

elemeket is. Megegyeznek abban, hogy a gyógypedagógiai tevékenységet a sérült 

személyiség fejlesztésének egységes folyamataként értelmezzük. 

 Minél súlyosabb fokban sérült az intellektus, annál kiterjedtebb a személyiség egészének 

sérülése, a fejlesztés lehetősége egyre korlátozottabb. Itt a különböző gyógypedagógiai 

tevékenységformák differenciáltabban valósulnak meg, mint az enyhe fokban sérült 

tanulóknál. 

 Az értelmileg akadályozott gyermekek tanulási folyamatainak jellemzőit szem előtt 

tartva igyekszünk életszerű, gyakorlatias, több oldalú, tapasztalati úton történő oktatást és 

nevelést nyújtani – így számukra örömteli légkört és sikerélményt biztosítani, valamint 

kiegészítő pedagógiai szolgáltatásokat nyújtani. Az ismeretek megszerzése sajátos fejlesztő, 

korrekciós habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazásával 

történik, mely a sérülés függvényében nagyobb méretű időbeli kiterjesztést tesz szükségessé 

(egyéni ütemezés). 

 A középsúlyos fogyatékos tanulók perspektíváit ismerve, célmeghatározásunk a realitás 

talaján marad. 

 Önálló életvezetésre soha nem lesznek képesek, csak az ép emberek által biztosított, 

közvetlenül az életükre ható feltételek mellett élhetnek emberi életet. 

 

2. 6. Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 

2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben szervezzük meg. Fontosnak tartjuk 

tanulóink mindennapos, folyamatos mozgáslehetőségének biztosítását. Erre a törekvéseinkre 

adottak a személyi és tárgyi feltételeink. A mindennapos testnevelés legfontosabb színterei: 

 testnevelés órák 

 gyógytestnevelés 

 szakkörök 

 iskolai sportkör 

 napközi 

 szabadidős tevékenységek 
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 versenyek 

 kondicionáló foglalkozások 

 eséstan 

 

Eséstan 

Intézményünk az Esések Iskolája Egyesülettel történő együttműködése révén döntött úgy, 

hogy a diákok fejlesztése és a balesetek megelőzése érdekében egy innovatív megoldást 

használjon. Köztudott tény, hogy az iskolai balesetek nagy része abból fakad, hogy a 

gyerekek nincsenek felkészítve az egyensúlyvesztésből fakadó talajra érkezés (elesés) 

traumájának tompítására. Az Esések Iskolája Egyesület által gondozott Eséstan mozgásanyag 

iskolánk repertoárjában történő megjelenítésétől azt várjuk, hogy tanulásban és értelmileg 

akadályozott tanulóink, akik alapvetően rizikócsoportba sorolhatók a témakört illetően, kisebb 

számban és kevésbé súlyos mértékben fognak elszenvedni sérüléseket a mindennapi 

tevékenységük során.  

Az Eséstan mozgásanyagát az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs 

Testülete alkalmasnak találta arra, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusok megtanulják 

és a diákok számára oktathassák. Az Eséstan mozgásanyaga minden diák számára 

elsajátítható mozdulatokból fokozatosan épül fel, így a folyamat végére diákjaink 

elsajátíthatják az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák különböző változatait. A 

mozdulatok megtanulása még nem jelenti a folyamat végét. Feladatunk a dinamikus 

sztereotípiák kialakítása, vagyis az automatizmusra való törekvés. Egy mozdulat, jelen 

esetben egy eséstechnika akkor mondható „hasznosnak” a diákjaink számára, ha a baleset 

pillanatában a belénk kódolt és kialakult (sok esetben rosszul kialakult) reflexek helyett 

automatikusan, szinte a tudatosság nélkül képes lefutni és ezáltal egy helyes választ adni a 

kialakult helyzetre. Ezért feladatunk, hogy az eséstechnikák oktatását az iskola minden 

évfolyamán megvalósítsuk, a tanult technikákat a diákokkal folyamatosan ismételjük és 

gyakoroljuk annak érdekében, hogy egy esetleges balest kivédésére önállóan is képesek 

legyenek.  

Intézményünk szilárdan meg van győződve arról, hogy a balesetek elkerüléséhez, illetve az 

esetleges sérülések kimenetelének csökkentéséhez egy hatékony és eredményes eszközt 

biztosít az Eséstan mozgásanyagának oktatásával. Ezen túlmenően a mozgásrendszer 

alkalmas arra is, hogy motoros képességek, a kondicionális és koordinációs képességek 

fejlesztését magas szinten magvalósítsa, a személyiségfejlesztés, szociális és érzelmi 

képességek fejlesztését támogassa és legfontosabb funkcióként primer prevenció szerepet 

töltsön be a baleset-megelőzésében.  

 

 

 

 

 

3. KULCSKOMPETENCIÁK 

 

3. 1. Anyanyelvi kommunikáció 

Feladata az anyanyelvhez való pozitív attitűd kialakítása. Szókincsfejlesztés. 

Különböző helyzetekben szóban, írásban megnyilvánuló kommunikációs képesség 

kialakítására törekvés. Szövegértés fejlesztése. A tanuló a nyelvi funkciók birtokában képes 

érvelni, vitázni. Az írásbeli kommunikációban. Elvárás a normakövető helyesírásra törekvés. 

Képes, a kép-, ábra, grafikon- és diagram-elemzésre. Elsajátítja a jegyzetkészítés alapjait. A 

metakommunikációs eszközök értelmezésére és alkalmazására törekszik. Képes 
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könyvtárhasználatra. Képes különböző típusú szövegek megkülönböztetésére, információk 

gyűjtésére és feldolgozására.  

 

3. 2. Idegen nyelvi kommunikáció 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegennyelv-tanulásában elsősorban hallásra 

támaszkodó nyelvtanulás valósul meg. Az elsajátítás során a kommunikáció játékos keretek 

között zajlik, sok helyzetgyakorlattal. Célja a tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrája 

iránti érdeklődés felkeltése. Az idegen nyelvi kommunikáció mint kulcskompetencia az 

enyhén értelmi fogyatékosok nevelésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel.   

 

3. 3. Matematikai kompetencia 

A tanuló fejben vagy írásban végzett számításai során matematikai műveleteket végez, 

s ezt mint eszközt alkalmazza különböző mindennapi probléma megoldása céljából. A 

matematika órákon elsősorban az elemi számolási készségek fejlesztése valósul meg. Ide 

tartozik a számírás készsége, az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, a törtek használata, a 

mértékegység-váltás. A tanuló figyelmet fordít a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban 

való pontosabb tájékozódásra. A szövegek értő olvasásával képes adatgyűjtésre, a feladat 

lényeges elemeinek a kiválasztására. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt 

tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabálytudat és a stratégiahasználat 

kialakítása. Elsajátíthatók és gyakorolhatók a gondolkodási műveletek (pl. problémamegoldó 

gondolkodás), a funkcionális képességek (érzékelés, észlelés, felidézés, emlékezés, figyelem, 

képzelet), a segédeszközök alkalmazása.  

 

3. 4. Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló felismeri a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb technológiai 

folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza az alapvető 

tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudásalkalmazásra 

képes az ember és természet kölcsönhatása vonatkozásában. A mindennapi életben előforduló 

természettudományos jelenségek körében vizsgálódásra törekszik. A természeti és gazdasági, 

valamint a társadalmi folyamatok közötti összefüggéseket felismeri, megérti. Megismeri az 

emberi test felépítését, működését, értékeli az egészséget, törekszik annak megőrzésére, 

ismeri a káros szokások, szenvedélyek egészségromboló hatását. Kiemelt feladat a tanulók 

egészségvédelmi, betegségmegelőzési és környezeti ismereteinek bővítése, az emberiséget 

fenyegető járványok, veszélyek és elkerülésük lehetőségének ismerete. Felismeri a gazdaság 

környezetkárosító hatását (éghajlatváltozás, savas esők) és a környezetvédelmi törekvések 

összefüggéseit. Belátja, hogy erőforrásaink döntően végesek és ezeket körültekintően, 

takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá válik a környezettudatos gondolkodás és cselekvés 

pl. a veszélyes hulladékok kezelése iránt.  

 

3. 5. Digitális kompetencia 

A tanulásban akadályozott tanuló számítógépes alkalmazásokat ismer. Képes az 

elektronikus média használatára.  Ismeri az információkeresés technikáit, ezeket a tanórán, 

más tantárgyak óráin és a hétköznapi életben is alkalmazza. A világhálón elérhető 

információkat megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is kamatoztatja. A megszerzett 

információt irányítással, majd egyre önállóbban képes kezelni, azokból prezentációkat, 

beszámolókat állít össze. Ismeri az elektronikus kommunikáció (e-mail, közösségi portálok) 

nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Fontos feladat, hogy a tanuló felismerje az 

elektronikus kommunikációban rejlő veszélyeket és törekedjen ezek elkerülésére. A valós és a 

virtuális kapcsolatok közötti különbségek megláttatása nyomán kellő óvatossággal kezeli a 

világhálóról származó tartalmakat. 
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3. 6. Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért.  Képes 

megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni 

mások érvelését. Ismeri az alapvető magatartási, viselkedési szabályokat, megnyilvánulásai az 

alkalomnak és helyzetnek megfelelőek.  

Fejlesztendő készségek: a személyközi viselkedés készségei (tolerancia, kapcsolatteremtő 

képesség, mások elfogadása, konfliktuskezelés, asszertivitás, segítés másokon); az 

önmagunkkal szembeni viselkedés (következmények vállalása, etikus viselkedés, pozitív 

énkép, érzelmek kifejezése, pozitív énkép, önelfogadás); feladattal kapcsolatos viselkedés 

(együttműködési készség, kommunikáció feladatvégzés közben, csoporton belüli aktivitás).    

A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével kialakul a tanulóban az 

országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata.   

 

3. 7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni 

döntései következményeit. Terveket készít céljai megvalósításához.   Tudja fogadni mások 

segítségét, és tud segítséget adni. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a végrehajtás 

megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és kitartó. 

 

3. 8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, 

tánc- és mozgástechnikai elemek alkalmazásával Nyitott a kulturális sokféleség 

megismerésére. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség lényege a kreativitás 

fejlesztése. Fontos megismernie a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre 

épülő tapasztalatszerzést. Érzékeny a művészi önkifejezés felismerésére. A tanuló képes 

korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus, képzőművészeti, fotó- 

és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes szabad asszociációs 

játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző művészeti területeken 

alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával.. Alakulóban van önálló 

ízlése, és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, 

alakításában is. Feladat az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése.  

 

3. 9. Hatékony, önálló tanulás 

Az önálló tanuláshoz szükséges más kompetenciák: kognitív kompetenciák (értelmi 

intelligencia, kreativitás, alternatív gondolkodás) emocionális kompetenciák (érzelmi 

intelligencia, érzelmi tulajdonságok) fizikális kompetencia (erő, fizikai állóképesség, 

ügyesség, gyorsaság, edzettség, ellenálló képesség) affektív kompetencia (feladattartás, 

feladattűrés, újrakezdés, kitartás), szociális kompetenciák (pl.: együttműködési készség,) és 

kommunikációs készség. Az önálló tanulásra képes tanuló szükségszerűen rendelkezik ezen 

kompetenciákat alkotó képességek eszközeivel (számtalan készséggel), alapismeretekkel és 

pozitív attitűddel. Bizonyos tanuláshoz szükséges tulajdonságokkal is, ilyen az igényesség, a 

fegyelem, a rendszeresség, a következetesség. A tanulás az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

számára különösen megerőltető, mert több időre van szükségük, gyakrabban éri őket kudarc, 

ezért folyamatos feladat a motiváltság biztosítása, kudarctűrésük fejlesztése.  
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4. AZ ÓVODA 

 
4. 1. Belső óvoda 

4. 1. 1. Bevezető 

Az óvoda pedagógiai programjának elkészítésekor figyelembe vett törvények, rende-

letek és kiadványok: 

1. a 363/2012. (XII. 17.) Korm. r. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 

2. a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 1.melléklet a 

32/2012. (X.8.) EMMI rendelethez 

3. Add a kezed! Középsúlyos értelmi fogyatékos óvodások nevelési programja /OKI 

által minősített program/ 

4. Értelmileg akadályozott gyermekek óvodai fejlesztése /In: Rosta K. szerk.: Add a 

kezed! A mentális fejlődés segítése sajátos nevelési igényű gyermekeknél (ELTE 

Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ 2005) 

5. Óvodai Program Autizmussal élő gyermekeket nevelő óvodák számára/minősített 

óvodai program (Autizmus Alapítvány 2007) 

 Gyógypedagógiai óvodánk az Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézményen belül, különálló csoportként 39. éve működik. 2010 novemberétől 

óvodánk új csoporttal bővült, így jelenleg 2 óvodai csoportunk van. 

Óvodánk első pedagógiai programját az „Add a kezed! (Fejlesztőprogram gyógypedagógiai 

óvodák számára)” alapján készítettük el. 1998 őszétől helyi Óvodai nevelési programunk 

ennek a helyi viszonyokra adaptált és kiegészített változata./OKI Tanterv adatbank 

Szinte minden tanévben volt egy, vagy néhány autista spektrum zavarban érintett, autista 

óvodás a csoportunkban. Az elmúlt esztendőkben azonban egyre nagyobb számban érkeztek 

hozzánk autizmussal élő gyermekek. A csoportok létszámának jelentős részét, az értelmileg 

sérült óvodások mellett, már ők képezik. Az utóbbi 6 évben pedagógusaink és a pedagógiai 

munkát közvetlenül segítő munkatársak létszáma nőtt, speciális képzettsége bővült. 

Tanfolyamokon, továbbképzéseken vettünk részt, melyek során képesítéseket szereztünk az 

autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásához (elméleti és gyakorlati alapok, szo-

ciális és kommunikációs készségek fejlesztése). 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változásai indokolttá tették programunk 

felülvizsgálatát. Pedagógiai programunk, kiegészítő speciális terápiaként, már tartalmazta az 

autizmus terápiáját. Autizmussal élő óvodásaink számának emelkedő tendenciája miatt most, 

programunk felülvizsgálatakor úgy döntöttünk, hogy nevelési programunkat kiegészítjük, 

tovább bővítjük egy, a részükre speciális sérülés-specifikus ellátást biztosító program 

integrálásával. Az Országos Közoktatási Intézet minősített óvodai programjai közül az 

Autizmus Alapítvány által kidolgozott, 2007-ben megjelent óvodai programot - Óvodai Prog-

ram Autizmussal élő gyermekeket nevelő óvodák számára – választottuk. 

A két, sajátos nevelési igényű óvodások részére készült pedagógiai program között sok a 

hasonlóság, bizonyos területeken jól kiegészítik egymást. Az azonos pedagógiai elvek (ké-

pességközpontú nevelés, azaz az ismeretek, az attitűdök és a képességek fejlesztése a fejlesz-

tést a gyermek életkori sajátosságai, fejlettsége és alapkészségeinek fejlettségi szintje hatá-

rozza meg, differenciálás a nevelés-fejlesztés folyamatában, a gyermeki fejlődés értékelése 

egyénre szabott és folyamatos), és célok (a gyermek számára nyugodt légkör, biztonságot 

jelentő környezet megteremtése, folyamatos fejlődés, és fejlesztést biztosítása) miatt óvodai 

nevelési programunk célkitűzései nem módosultak alapvetően, hanem kiegészültek. 

Pedagógiai programunk gyógypedagógiai hagyományokra és tapasztalatainkra, valamint a 

kiegészítő terápiás eljárásokra épül. A fejlesztések során az alkalmazott sérülésspecifikus 

módszerek figyelembe veszik az értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott és/vagy 

autizmussal élő óvodás gyermekek egyéni szükségleteit is. 
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Az átdolgozott, jelenlegi nevelési programunk ötvözi az „Add a kezed! (Fejlesztőprogram 

gyógypedagógiai óvodák számára) alkalmazásának az értelmileg akadályozott gyermekek 

óvodai fejlesztésére vonatkozó elméleti és gyakorlati útmutatásait, valamint az Óvodai 

Program Autizmussal élő gyermekeket nevelő óvodák számára készült program általános el-

méleti részét, az autista óvodások részére szükséges óvodai élet megszervezésének elveit és 

gyakorlatát, a protetikus környezet kialakítását és a kommunikációs és szociális készségek 

fejlesztésének módszertanát. 

A Pedagógiai programot meghatározza az a tény, hogy sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelésénél figyelembe kell venni a Köznevelési törvényen túl az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramját, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, illetve a 

gyermekek speciális nevelési szükségleteit. Mindezek a helyi adottságoknak megfelelően 

valósulnak meg. 

Pedagógiai programunk a tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél a 

tapasztalatszerzésre és a mozgásra alapoz. A percepció fejlesztés, a kognitív funkciók fej-

lesztése mellett különös hangsúlyt kap az önkiszolgálás fejlesztése, valamint a verbális és 

nonverbális kommunikáció és szociális viselkedés fejlesztése autista gyermekeinknél A 

gyermeki tevékenységformák közül a játék biztosítása kiemelt fontosságú az együttműködés 

kialakítása, a szabálytudat elősegítése, a kommunikáció fejlesztése érdekében. 

Az Óvoda, Általános Iskola, EGYMI Óvodai Nevelési Programja jelenlegi tudásunkat és a 

napi alkalmazott gyakorlatunkat rögzíti. 

 

4. 1. 2. Gyermekkép - óvodakép 

4. 1. 2. 1.  Gyermekkép 

 

"Önmagában véve senki sem szép, vagy rút, jó vagy rossz, jelentős vagy tompa szellem,  

hiszen az ember értéke mindig attól függ, hisznek vagy kételkednek benne." 

(Robert Musitl: Tulajdonság nélküli ember, AaK-5.) 

 

A fogyatékos gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében, állapotának megfelelő 

gyógypedagógiai ellátásban részesüljön, attól a pillanattól kezdődően, hogy fogyatékosságát 

megállapították. (1998 évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esély-

egyenlőségük biztosításáról) 

A gyermekek a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok javaslatai 

alapján nyernek felvételt óvodánkba. 

Óvodánkban az óvodai nevelés során biztosítjuk a fogyatékos gyermekek harmonikus 

személyiségfejlődését, támogatjuk a hozzánk járó gyermekek családi nevelését. Gyógypeda-

gógiai óvodánkban a sérült gyermeket is elsősorban gyermeknek tekintjük, akinek családias 

légkörre, szeretetre, biztonságra, melegségre és megértésre van szüksége az egészséges fejlő-

déshez. A sajátos nevelési igényű, először közösségbe kerülő kisgyerek esetében ez különösen 

fontos, hiszen számára idegen a környezet, eltérőek lehetnek előzetes szocializációs tapaszta-

latai, nem érti a többiek beszédét és ő sem képes megértetni önmagát a környezetével. Igen 

nagy eltérések lehetnek az egyes gyermekek között a szomatikus, pszichés, emocionális és 

kognitív kompetenciákban, sőt az egyénen belül a különböző személyiségjegyekben is. Az 

óvodánkban alkalmazott pedagógiai gyakorlat komplex módon törekszik a nevelés általános 

célkitűzései mellett- a sérülés arányában- az alkalmazkodás képességének, az akaraterőnek a 

fejlesztésére, az önállóság, az együttműködés képességének kialakulására. 

Az értelmileg sérült és/vagy autizmussal élő gyermekeink számára biztosítjuk az egyéni 

fejlődési ütemének megfelelő fejlesztést, esetleges tehetségének felfedezését, annak 

kibontakoztatását, mely további alapot nyújthat a sérült képességek korrekciójára. Ennek el-

érése érdekében szükség van a fogyatékos készségek kompenzációs, habilitációs fejlesztésére, 
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a fejlődési elmaradás, a másodlagos problémák kezelésére, a mindennapi gyakorlati készsé-

gek speciális módszerek segítségével való tanítására. 

A motivációs bázis erősítésével, az érzelmek stabilizálásával szeretnénk nyitottá tenni a sérült 

gyermeket a világ iránt, hogy élményeket, tapasztalatokat szerezhessen a szűkebb-tágabb 

környezetről. 

 

4. 1. 2. 2.  Óvodakép 

Óvodánk - az EGYMI keretein belül - a köznevelési rendszer nevelési intézményeként, 

a sajátos nevelési igényű gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, a családi 

nevelést kiegészítve elősegíti a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki 

személyiség kibontakozását és gondoskodik a gyermek napközbeni ellátásáról. 

Felelősséget érzünk a ránk bízott gyerekek testi-lelki épségének megőrzéséért, a hátrányos 

helyzetű gyerekek felzárkóztatásáért és a kiemelkedő adottságokkal rendelkező gyerekek 

tehetségének kibontakoztatásáért. 

Az óvodánkban dolgozó gyógypedagógusokra és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkre 

jellemző a pozitív nevelői attitűd és az elfogadó, gyermekközpontú szellemiség. Legfontosabb 

célunk, hogy tudással és szeretettel neveljük a gondjainkra bízott gyermekeket, csökkentsük 

fogyatékosságaikból eredő hátrányaikat, biztosítsuk számukra az esélyegyenlőséget, a 

társadalmi integrációt. 

 

Az óvoda fejlesztési célja, nevelési koncepciója: 

Célunk egy olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a tünetek válto-

zatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket, a harmonikus 

személyiségfejlesztést, a testi, szociális, értelmi érettség kialakítása, az iskolai potenciális ta-

nulási zavarok megelőzése, zavartalan legyen az iskolai beilleszkedés. 

 A speciális nevelési szükségletekhez, életkori, érési sajátosságokhoz igazodó támasz-

nyújtás, az érzelmi biztonság nyújtásán túl törekszik az interperszonális kapcsolatok, az 

énkép kialakítására, az önismeret fejlesztésére, viselkedésformák, normák kialakítására; 

 Speciális módszerek, terápiák alkalmazásával segíti az egyre pontosabb észlelést, 

fejleszti a figyelem összpontosítását, a gondolkodást, az emlékezetet, elősegíti a verbális 

és nonverbális kommunikáció kialakulását, a tanulási képességeket meghatározó 

struktúrák fejlesztésénél a mozgásra alapoz; 

 A fejlesztőprogram a gyógypedagógiai hagyományokra, a legújabb szakirodalomra, a 

gazdag gyógypedagógiai tapasztalatokra támaszkodik, a sérült gyermek egyéni 

szükségleteihez, eltérő fejlődési üteméhez igazodik; 

 A differenciált szükségletekhez igazodó segítségnyújtással szolgálja a képességfej-

lesztést, törekszik a hiányosan működő képességek korrekciójára az észlelés minden 

területén./ K-122. 

Megszerzett tudásunkat állandóan bővítjük. Szakmai tudásunk állandó fejlesztése biztosíték 

arra, hogy nevelő munkánk szakmailag igényes és megbízható legyen. Büszkék vagyunk arra, 

hogy felkészültségünk és elhivatottságunk jó hírnevet biztosít számunkra, kiváló nevelő-

fejlesztő munkánk eredményeképpen a szülők szívesen hozzák gyermekeiket a mi óvodánkba. 

Értékeinkre építve, a fejlődőképesség igényével és együttműködő szülői háttérrel szeretnénk a 

jövőben is gyakorolni hivatásunkat. 

 

4. 1. 3. Az óvoda nevelési feladatai 

4. 1. 3. 1.  Az óvodai nevelés általános feladatai 

 

„A nevelés viselkedésformálás, ösztönszabályozás, szabadság adás és önbizalom 

erősítés…mindezekkel együtt értékközvetítés.”     (Pálhegyi) 
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Az óvodai nevelés elsődleges feladata a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielé-

gítése, személyiségük szabad kibontakoztatása és az egyéni képességeknek, érdeklődésnek, és 

adottságoknak megfelelő nevelés és oktatás biztosítása. A speciális nevelési szükségletű, sa-

játos nevelési igényű értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott és/vagy autizmussal 

élő gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése szükségleteik, lehetőségeik 

figyelembevételével történik. A gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése érdekében 

olyan feltételeket, körülményeket, életformát, nevelést-fejlesztést biztosítunk, - a fejlesztő 

terápiás eljárásokban közreműködő szakemberek, terapeuták, logopédus és intézménypszi-

chológus segítségével,- amelyek eredményeképpen az óvodáskor végére minden gyermek 

elérheti az egyéni adottságaihoz és fejlődési üteméhez mért optimális fejlettségi szintet. 

A gyógypedagógusok együttműködnek a fogyatékos gyermeket nevelő családokkal annak 

érdekében, hogy kialakuljon az együttműködés, a gyermek fejlődését előmozdító fejlesztő 

beállítódás. 

A pedagógus tiszteletben tartja a család jogait, akaratát, de ha felhatalmazzák, segítséget 

nyújt, mint szakember. Segít megérteni az eltérően fejlődő gyermek viselkedését, reálisan 

feltárja a gyermek lehetőségeit, a fejlesztés korlátait. 

A speciális nevelési szükségletű gyermekek esetében alkalmazott egyénre szabott terápiás 

módszerek nehezítik a közösség kialakulását, a szocializációs folyamatot. Ezért a gyermekkel 

foglalkozó szakembereknek fokozott a felelőssége, hogy a gyermekek jól szervezett, 

harmonikus közösségben, érzelmi biztonságban sajátítsák el a társas viselkedés szabályait, a 

terápiát követően. 

Kiemelt figyelmet kell irányítani az önkiszolgáló tevékenység fejlesztésére az eltérő 

fejlődésmenetből eredő, későn kialakuló önállóság következtében. Az óvodának a szülő 

együttműködésével a gyermek szükségleteit preferálva együttesen kell kialakítani az önki-

szolgálás tevékenységét, megalapozva így az önálló életvitelre történő alkalmasságot. 

Fontos a szokásrendszer helyes, következetes kialakítása, az egészséges életmódra nevelés, a 

betegség megelőzés, a viselkedési normák kialakítása és következetes betartása a közösségben 

és a családban. 

A hagyományos ünnepek megtartása (karácsony, húsvét), esetenként a szülőkkel (Anyák 

napja, Gyermeknap, Évzáró) elősegíti a bizalmon alapuló családias légkör kialakulását, 

elmélyíti a fejlesztő együttműködést. 

A gyermeki tevékenységformák közül a játék biztosítása kiemelt fontosságú az 

együttműködés kialakítása, a szabálytudat elősegítése, a kommunikáció fejlesztése érdekében. 

Ennek érdekében biztosítanunk kell:  

 az egészséges életmód alakításához szükséges feltételeket, az egészségügyi szokások 

kialakítását, 

 a gyermekek érzelmi biztonságát, szocializációjának megsegítését, a kapcsolatteremtési 

képességek, viselkedési formák és szokások alakítását, 

 az anyanyelvi és értelmi képességek sokoldalú fejlesztését, a nevelést. 

 

4. 1. 3. 2.  Szokások kialakítása 

A szokások kialakításának célja: a gyermekek testi védelme, gondozása, a család élet-

formájának alakítása, életmódbeli szokások kialakítása, a test és a lélek harmonikus fejlődé-

sének biztosítása, a testi képességek kibontakoztatása, a testi szükségletek kielégítése, higié-

niai szokások kialakítása, a mozgáskészség fejlesztése, mindezek a szülőkkel szorosan 

együttműködve. 
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Feladataink a szokások kialakításában: 

Óvodánkban a táplálkozás, testápolás, öltözködés, mozgás, pihenés és alvás megszer-

vezésével, az ehhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel, és az ezen alapuló szokások ki-

alakításával biztosítjuk a megfelelő életmódot. 

A szokás- és szabályrendszerbe beépített tevékenységek visszahatnak az életkori fo-

lyamatokra. A szokások kialakulásához megfelelő számú gyakorlásra ismétlésre van szükség, 

hogy a cselekvési vagy viselkedési forma kialakuljon. Ezért a gyermek életkorának megfelelő 

helyzeteket kell teremteni, a kialakult reflexeket meg kell erősíteni. Szükséges, hogy a már 

kialakult szokásokat mindig, minden körülmények között azonos módon várják el a gyer-

mektől. A jól megválasztott napirend, a határozott, de szeretetteljes követelés, az értelmes 

rend segíti a szokások kialakítását. A nevelés során egyre nagyobb szerepet kap az önálló-

ságra nevelés, amely azonban soha nem nélkülözheti az ellenőrzést, az ehhez kapcsolódó ju-

talmazást, büntetést. 

 

4. 1. 3. 3. Az óvodai élet tevékenységformái 

A tanulás folyamatában elméleti, gyakorlati ismeretek, jártasságok, készségek elsajá-

títását, képességek kialakulását, viszonyulások, érzelmi, akarati tulajdonságok fejlődését, a 

helyes magatartás kialakulását segíti a gyógypedagógus. A verbális, mozgásos és szociális 

tanulás eredményeként alakulnak a gyermekek érzelmei, a cselekvés módja, a szociális ma-

gatartás, különböző tulajdonságok és képességek. 

Sajátos nevelési igényű óvodásaink közös vonása, hogy pszichés aktivitási szintjük alacsony, 

ezért minden területen nehezebben induló, lassúbb ütemű fejlődést mutatnak, motivációs 

bázisuk alacsony szintű, figyelemtartási problémákkal küzdenek. Tanulási tempójuk lassú, 

nehezen terhelhetőek. A fejlődés során a funkciók egymásra épülése bizonytalan, az egyes 

funkciók széles életkori határok között jelennek meg. Azonban a kis lépésekkel, sok 

gyakorlás útján eljuttathatók saját egyéni lehetőségeik csúcsára. A hatékony gyógypedagógiai 

fejlesztőmunkánk során. A fejlesztés akkor hatékony, ha a gyermek biztonságban érzi magát, 

ha tudja, hogy a környezete elfogadja, megérti. Az óvodai élet tudatos szervezésével, a min-

dennapos szakszerű csoportos és egyéni képességfejlesztő munkával, az érzelmi biztonság 

megteremtésével, a gyermekek tevékenységszükségletének kielégítésével, a sokoldalú ta-

pasztalat-szerzést, a szociális tanulás feltételeit biztosítva kell elérni, hogy az óvodások: 

 érezzék magukat biztonságban a szeretetteljes légkörű közösségben; 

 testi, szociális, értelmi képességeik egyaránt fejlődjenek: 

 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 tájéko-

zódni, 

 ismerjék meg a környezet tárgyait, azok tulajdonságait, 

 tudjanak rövid ideig feladathelyzetben maradni, figyelmüket egy adott tevékenységre 

irányítani, 
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 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 igénye 

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. 

Ezeknek a céloknak az elérése jelenti a sikerkritériumok megvalósulását. 

 

4. 1. 3. 4.  A fejlesztés legfontosabb területei 

 az alapmozgások kialakítása, a nagymozgások koordinálásának javítása, az egyen-

súlyérzék fejlesztése 

 a manuális készség. finommotorika fejlesztése 

 a kommunikáció fejlesztése, a beszédszervek ügyesítése, a beszédértés kialakítása, a 

beszéd indítása 

 kognitív funkciók, percepció fejlesztése 

 játéktevékenység fejlesztése 

 a speciális zenei nevelésalapjainak lerakása 

 az önkiszolgáló tevékenységek fejlesztése 

 

4. 1. 3. 5.  A foglalkozások 

A foglalkozások rendszerének kialakítását, az egyéni kiscsoportos és csoportos fej-

lesztési formák kialakítása, a pedagógiai vizsgálatok alapján meghatározott fejlettség hatá-

rozza meg. Az óvodai tevékenységek tervezése és megvalósítása során a játékba integrált ta-

nulás szervezési formáival és terápiás módszerek alkalmazásával tesszük lehetővé, hogy az 

óvodai élet minden területén érvényesüljön a differenciált egyéni fejlesztés. 

Az óvodánkba kerülő gyermek, a területileg illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői 

bizottságtól intézményt kijelölő szakértői véleménnyel érkezik. A szakértői vélemény 

tartalmazza a komplex gyógypedagógiai-orvosi-pszichológiai vizsgálat megállapításait a 

gyermekről, és fejlesztési javaslatokat sorol fel. A gyermekeknél a fogyatékossági típusok 

függvényében más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. Az autizmussal élő gyermekek óvodai 

nevelésének célja az elemi adaptív viselkedések kialakítása. A sérülés-specifikus szociális, 

kommunikációs és kognitív fejlesztés áthatja az óvodában eltöltött idő minden percét. 

Az óvodai fejlesztés minden esetben formális és informális felméréseken alapuló, egyéni 

fejlesztési terv alapján történik. A sajátos nevelési igényű gyermekek részére leírt fejlesztési 

javaslatok alapján a gyógypedagógus egyéni fejlesztési tervet készít a tanév elején és 

félévkor.  

Az Egyéni fejlesztési terv: 

 mindazokat a fejlesztési területeket, melyek a javaslatban szerepelnek, 

 fejlesztési célokat, és a célok eléréséhez tervezett feladatokat, 

 a terápiás eljárásokat, tréningeket, 

 a fejlesztés során használt módszereket és az egyéni szükségletekhez igazodó speciális 

eszközöket, segédeszközöket. 
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A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletek határoz-

zák meg. Autista óvodásaink esetében a fejlesztésben és a viselkedésproblémák kezelésében 

alapvető a kognitív- viselkedésterápiás módszerek alkalmazása. 

Az egyéni fejlesztésről a visszajelzést félévkor, a pedagógiai vizsgálat és megfigyelés mellett, 

a mérés-értékelés biztosítja. Az egyéni fejlesztési tervet ezek alapján a gyógypedagógus 

módosíthatja, kiegészítheti. A gyermek egyéni fejlesztési tervét a csoportnapló tartalmazza. 

A fejlesztés folyamatában a gyermek fejlődéséről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőt szóban 

és évente legalább kétszer írásban is. 

Az egész napos tevékenységünk is a speciális nevelési szükségletű gyermek igényeit 

szolgálja, hiszen a sérülés specifikus módszerek, a multiszenzoriális fejlesztés egyéni, kiscso-

portos és csoportos formában jól alkalmazkodik a fejlődés egyéni üteméhez. A speciális ne-

velési szükségletekhez, életkori, érési sajátosságokhoz igazodó támasz nyújtásával hozzájá-

rulunk az érzelmi biztonság kialakulásához. 

 

4. 1. 3. 6.  Foglalkozási formák a gyógypedagógiai óvodában 

Mozgásfejlesztés: az alapmozgások kialakítása, korrigálása, a koordinációs zavarok, a 

mozgásos ügyetlenség csökkentése, a testi-lelki harmónia, a jó pszichomotoros állapot előse-

gítése. 

Anyanyelv- és kommunikációfejlesztés: 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. 

Játékra nevelés: az adekvát játékhasználat elsajátíttatása, a gyakorló, konstruáló és 

elemi szerepjátékok megismertetése. Az egymás melletti és együttes játék megvalósítása éne-

kes-verses népi játékok játszása közben. 

Vizuomotoros készség fejlesztése: a vizuális és taktilis észlelés, a testséma fejlesztése 

a szem-kéz koordináció, alakállandóság, alak-háttér felismerő képesség fejlesztése, a téri tájé-

kozódás fejlesztése, a helyes ceruzafogás megtanítása, az ábrázoló kedv felkeltése, technikák, 

eszközök megismertetése. 

Zenei nevelés alapjai: egyszerű ritmusú versek, mondókák segítségével a ritmus, a 

zenei hallás fejlesztése. 

Önkiszolgálásra nevelés: a tisztálkodás, öltözés-vetkőzés, étkezés, egyszerű munka-

végzés, szobatisztaságra nevelés terén minél nagyobb önállóságra nevelni az óvodás gyerme-

ket. 

Egyéni fejlesztés: az adott gyermek fejlettségi szintjének megfelelő képességfejlesztés. 

A lassabban haladó és a csoport átlagánál jobb képességű gyermek egyénre szabott terápiáját 

is jelenti. Az egyéni foglalkozások jelentős részét (du. a játékba integrált tanulás során is) a 

kommunikációs igényük felkeltése, e készség fejlesztése (autizmus terápiája) valamint 

beszédük beindítása, beszédkedvük fokozása, beszédértésük javítása (megkésett vagy akadá-

lyozott beszédfejlődés terápiája) mellett – a korai fejlesztés eredményeire alapozott érzékelé-

sük-észlelésük és figyelmük fejlesztése teszi ki (korai fejlesztés terápiájának folytatása). 

Mivel az értelmi fogyatékos óvodások spontán tanulása is sérült, indokolt, hogy a többségi 

óvodáktól eltérően kötött, tehát az egész csoport számára kötelező foglalkozások, illetve 

mikrocsoportos, egyéni fejlesztő foglalkozások váltsák egymást. A gyermek speciális nevelési 

szükségletéhez, a képesség-struktúra egyenetlenségéhez igazodó, sérülésspecifikus fejlesztés. 

Formája: individuális képességfejlesztés 

Ideje:   naponta 

Időtartama:  5 - 15 perc a gyermek állapotától, az adott tevékenységtől függően 
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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 jellegét 

kihasználva 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 formaészlelés, alak-háttér differenciáló képesség, a látási - hallási diszkriminációs 

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. 

 

4. 1. 3. 7.  A foglalkozások heti rendszeressége 

 

a foglalkozás neve 
heti előfor-

dulás 
időtartam a foglalkozás formája 

Anyanyelv- és kommuniká-

ciófejlesztés 
5 5-30 perc csoportos, egyéni 

Mozgásfejlesztés 5 20-30 perc csoportos 

Játékra nevelés 3 10-15 perc 
csoportos, mikrocsoportos 

vagy egyéni 

Vizuomotoros fejlesztés 3 15-20 perc 
mikrocsoportos 

 vagy egyéni 

Zenei nevelés alapjai 2 5-10 perc mikrocsoportos 

Önkiszolgálás 
2 

5-25 perc egyéni, mikrocsoportos 
(év elején 5) 

Egyéni fejlesztés 5 5-30perc egyéni, páros 

összesen:                                               25 fejlesztő foglalkozás 

 

Az egyes foglalkozások időtartama függ az adott gyermekcsoport fejlettségétől, a témától, 

illetve az egyes gyermekek aznapi állapotától. Így kezdetben 5-10, később 115-30 perces 

foglakozások is lehetnek. Az értelmileg sérült és/vagy autizmussal élő kisgyermek életében a 

napi ritmuson túl a megszokott kereteknek is nagy jelentősége van. A foglalkozások azonos 

rítusok szerint indulnak (teremrendezés, névsorolvasás, egymás köszöntése, hiányzók 
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felismerése, időjárás megfigyelése stb… A gyógypedagógus törekszik a játékosságra, a gyer-

mek életkori, fejlődésbeli különbségeinek figyelembevételére már a tervezés idején is. 

A fejlesztés során folyamatos ellenőrzéssel győződik meg az eredményességről. 

Lehetőséget biztosít az elmélyült tevékenységre, biztosítja az értő figyelmet, differenciált 

feladat adással, sokoldalú megközelítéssel, sok gyakorlással segíti az ismeret elsajátítást. Ez 

cselekedtető tanulásirányítás. 

A csoportos és egyéni foglalkozások, a pihenésre, nyugodt étkezésre, tisztálkodásra, az 

önállóságra fordított idő megfelelő aránya biztosítéka a gyermek optimális fejlesztésének, s a 

túlterhelés illetve üresjárat kiküszöbölésének. 

A tevékenységi formák ritmikusan ismétlődnek, a gyakorlásra, az ismétlésre kellő időt 

biztosítva, a gyermek spontán megnyilvánulásait is figyelembe véve. 

A tematikus feldolgozásnak megfelelően az egyes témák feldolgozási ideje 1 hét, vagy ennél 

hosszabb ideig is tarthat. Figyelembe veszi a pedagógus azt a tényt, hogy a tanulás az 

óvodások számára kapcsolatfelvétel, és a világgal való együttműködés kiegészítését jelenti. 

Ez a világ számukra mérték és tükör, mely személyiségük épülés szempontjából és, mint tan-

anyag az életben való eligazodáshoz feltétlen és egyaránt szükséges. 

 

4. 1. 3. 8.  Kiegészítő terápiák 

Autizmus terápia: 

Csoporton belül alkalmazott egyéni, speciális fejlesztő program, amely magában foglalja 

mind a motoros terápiát, mind a nyelvi funkciók, intellektuális fejlettség és a szociális 

viselkedés, önkiszolgálási készségek vagy önállósági feladatok területét. 

A napi program megértését, a napi rutinok végzését segítik az alkalmazott augmentatív 

eszközök (pl.: a napirendi kártyák), a tér-idő struktúra és protetikus környezet kialakítása. 

Az esetünkben gyakori (és súlyos formákat mutató pl.: auto-agresszió) magatartászavarok 

korrekciójára vagy kioltására viselkedésterápiát alkalmazunk. 

TSMT /Tervezett SzenzoMotoros Tréning/: 

Lakatos Katalin által kidolgozott komplex, iskolaérettség kialakulását segítő mozgásfejlesztő 

program. 

A sokoldalú, játékos mozgásos tapasztalatszerzés javítja a gyermek mozgásának ös-

szerendezettségét. Mozgásos sikerélmények biztosításával beépítjük mozgásfejlődésükbe a 

hiányzó elemeket. A program gátolja a magatartási zavarok kialakulását vagy segíti megszű-

nésüket (prevenció: tünetváltás megelőzése). 

Korai fejlesztés: 

A tervszerűen felépített, komplex program célja a halmozottan sérült gyermekek reha-

bilitációja, további óvodai felzárkóztatása. A korai fejlesztés folytatása speciális módszerek-

kel (tréningek) és eszközökkel segíti a számukra nehezen elsajátítható készségek, képességek 

(észlelés-érzékelés korai elemi készségek, kognitív funkciók) kialakulását. A hiányzó érzéke-

lési területet más érzékelési terület bevonásával kompenzálja, segíti. 

Gyógytestnevelés: 

A mozgásszervi betegségek kialakulásának megelőzésén túl (tartásjavítás!), rendszeres 

egyénre szabott speciális gyakorlatanyag segítségével javítjuk szervezetük funkcionális álla-

potát, elősegítve a betegségek (szerkezeti elváltozások) romlásának megállítását (pl.: lábbe-

tegségek és deformitások ún. passzív gyógytornával, gerinc~, mellkasdeformitások esetében a 

kontraindikált gyakorlatok mellőzésével) valamint az esetleges sebészeti beavatkozás utáni 

gyógyulást. 

A központi idegrendszeri sérülése miatt mozgássérült gyermekeinknél a kóros izomtónus 

(spasmus, hypotónia) létrejöttének megakadályozására törekszünk facilitációval. 

Kommunikáció oktatás: 
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Magyarországon 1983-ban a Bliss Alapítvány támogatásával indult el a beszédképtelen 

rokkantak megsegítésére a kommunikáció oktatás. A multikomponensű augmentatív (segítő) 

kommunikációs rendszerek használatának célja a súlyos beszédzavarral küzdő, vagy 

beszédképtelen ember kommunikációs kompetenciájának helyreállítása. 

Az alkalmazott módszer, technika és eszköz (a legegyszerűbb képtáblától kezdve a Bliss-

nyelvig, vagy a bonyolultabb számító-gépes beszédszintetizátorig) kialakításakor a legjobban 

koordinált mozgást használja fel, ha a kéz nem mozog. A speciális, egyénre tervezett 

segédeszköznek valamennyi létező kommunikációs funkciót ki kell szolgálnia. 

Állatasszisztált terápia: 

Óvodánkban ez kutyaterápiás foglalkozást jelent, mely szocializációjuk fejlődése, ma-

gatartásuk-viselkedésük alakítása, rehabilitációjuk szempontjából különösen fontos. 

Zeneterápia: 

A kis- és nagycsoportos óvodás gyerekek számára fokozottan ajánlottak a zenés fog-

lalkozások, ennek egy külön ágazata a zeneterápia, mely ötvözi a gyógypedagógiai, pszicho-

lógiai terápiás eszközöket a zene erejével. A dalok, mondókák mindkét agyféltekére jó hatást 

gyakorolnak: A bal agyféltekét főként a ritmus, míg a jobb agyféltekét a harmóniák stimulál-

ják. Ezek a foglalkozások tehát kiemelten jó hatással vannak a gyerekek szociális készségei-

nek fejlődésére, úgy mint empátia, tolerancia, kommunikáció, a beszédmegindításban nagy 

szerepe van az éneklés, a kiáltás, a hangadás megtanulásában, élményszerű elsajátításában. 

Elsődleges cél a nem beszélő gyerekek beszédmegindítása, a beszélő gyerekek helyes 

beszédre, énekre, mondókamondásra való buzdítás és a felnőtt-gyerek, gyerek-gyerek közti 

kommunikáció mélyítése, gyakorlása. A közös ritmusra való éneklés, mozgás egyben az ön-

fegyelem tudatalatti működését is aktivizálja, melyre fokozott szükség van azoknál a gyere-

keknél, akik értelmi fogyatékossággal vagy autizmus spektrum zavarral küzdenek, de bármely 

diszfunkcióra jó hatást gyakorol a zene: a ritmus összerendez, a harmónia összhangba hoz. 

A zene pozitív hatást fejt ki kognitív téren is: a ritmusérzék fejlesztése az íráskészséget 

alapozza meg, az énekek, mondókák a memória fejlesztését célozzák, játékosan, dalokkal 

olyan területeket célzunk meg, mint a testkép, a téri irányok, sorrendiség, figyelem, koncent-

ráció, terhelhetőség, de természetesen a nagymozgás és a finommotorika fejlődése is elenged-

hetetlen egy-egy foglalkozás során. Mi több, az énekhang, a saját hangunk megtalálása, a kö-

zös éneklés a pedagógusok számára is derűhozó, harmonizáló, pozitív hatású.  

(Sőnfeld Mátyás) 

 

4. 2.  Az egészséges életmód alakítása 

Az óvodai élet során törekedni kell arra, hogy a gyermekek egészsége, későbbi igényeik 

megalapozása érdekében kapják meg szükségleteiknek megfelelő gondozást, egyre inkább 

legyen számukra természetes igény az egészséges életmód. 

Ezek megvalósulási területei és céljai: 

 testápolás: a tisztaság igényének felkeltése, a fokozatos önállóság: tudják a csapot 

kinyitni, elzárni, saját törülközőt felismerni, kis segítséggel kezet törölni, WC 

használat után, étkezés előtt kezet mosni, segítséggel fogat mosni, tűrni a fésülést, 

tudjanak zsebkendőt kérni, orrot fújni, helyes testtartással ülni 

 étkezés: esztétikus környezetben fokozatosan alakulnak az étkezési szokások. Az 

etetéstől az önálló kanalazáson át megtanulják a villa használatát, a szalvéta hasz-

nálatát, a pohárból ivást, a rágást. Ügyesebb gyermekek segítenek teríteni, az asz-

talt leszedni, letörölni, szemetet kivinni, kancsóból tölteni stb. Fontos az étkezésnél 

a helyes mérték, a tempó megtanulása is 

 öltözködés-vetkőzés: A célszerű, könnyen le-és felvehető ruhadarabok segítik az 

önállóságra nevelést. Fontos, hogy a gyermek igényelje a tiszta, ápolt külsőt, a 
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rendet. A fokozatosság elvét betartva tanulja meg az egyes ruhadarabok levételét, 

majd kis segítséggel, az öltözködés fázisait, a saját ruhadarabok felismerését 

 WC-használat, szobatisztaságra nevelés: a pelenka nélkül rendszeres ültetés mellett 

nappal „száraz maradjon” állapottól el kell jutni az utánjelzés, majd a szükséglet 

jelzéséig, a bilitől a WC használatáig. a WC-papír használatban többnyire 

segítséget igényelnek az óvodások, (toalettréning) 

 testedzés: a teremben, vagy a szabad levegőn való tornázás, kirándulás, mozgás 

legyen igénye minden gyermeknek (Add a kezed, 115.-116. old.) 

 Fényterápiás sókabin: intézményünkben alapítványunk, a dolgozók és az 

önkormányzat összefogásával 2012-ben épült. Légúti betegségek kezelésére, 

megelőzésére, allergiás és asztmatikus tünetek enyhítésére szolgál. Egyéni 

fejlesztések és habilitációs foglalkozások egy részének helyszínéül is szolgál, így a 

fejlesztések alatt gyermekeink élvezhetik jótékony hatását. 

Autista óvodásaink nevelése során napirendben és a foglalkozásokban ágyazottan igyekszünk 

az egészséges életmód alakítására. Lehetőség szerint naponta mozognak az udvaron, és a 

mindennapos testnevelés (mozgásfejlesztés) is megvalósul. Személyes példaadással, 

megfelelő szokásrendszer kialakításával formáljuk személyiségüket.  

A csoportunkba járó gyermekek gyakran ételfóbiával küszködnek, ilyenkor igyekszünk a 

fokozatosság elvét figyelembe véve, a szülőkkel együttműködve a továbbképzéseink során 

tanult módszerekkel közelíteni őket az egészséges, vegyes táplálkozáshoz. Intézményünk 

csatlakozott ahhoz a programhoz, melynek során gyermekeink számára egészségesebb 

reformétrendet szállítanak a gyermekétkeztetés keretében. Tízóraira mindig gyümölcsöt kí-

nálunk.  

A környezet megóvása, a természet tisztelete intézményünk szellemiségét áthatja. Óvodai 

tagozatunk is magáénak vallja ezeket az elveket, óvodásainkkal mi is csatlakozunk az 

intézményi szinten megrendezett programokhoz.(virágültetés, zöldségkert gondozása, kirán-

dulások, állat-és növénykert látogatása, szelektív hulladékgyűjtés, téli madáretetés, udvartaka-

rítás) 

Lelki egészségük kialakítása, megőrzése érdekében egyénre szabott módszerekkel, a családdal 

és pszichológusainkkal együttműködve egyéni és csoportos foglalkozásokon törekszünk 

minél magasabb szocializációs szintre juttatni őket. így biztosítva későbbi életük során a 

családba, társadalomba való harmonikus beilleszkedésüket. 

 

4. 3.  Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 

Az érzelmi nevelés célja: olyan biztonságos, szeretetteljes környezet megteremtése, 

ahol az érzelmi biztonságot nyújtó pedagógus személyes példaadásával és segítségével előse-

gíti a fogyatékos gyermekek önbizalmának erősödését, társas kapcsolataik kialakulását. A 

gyermek átélhetik az elfogadás, a segítőkészség, az elismerés, a sikerélmény érzését. 

Feladata: 

 A magatartás normalizálása. 

 Az alkalmazkodó- készség fejlesztése. 

 A csoport kohézió kialakítása. 

Feladatok az érzelmi nevelés folyamatában: 

 A beszoktatás feladata türelmes, szeretetteljes, empátiás kapcsolat kialakítása a beil-

leszkedés időszakában. Az egyéni igények elfogadása, az otthonosság érzetének 

kialakítása. 

 A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás és a tájékoztatás lehetőségének megte-

remtése. 

 Esztétikus, biztonságos, ingergazdag, tevékenykedtető élettér kialakítása, a fejlesztés 

sajátosságaihoz alkalmazkodva. 
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 Esztétikai érzelmek fejlesztése az esztétikum iránti fogékonyság, a művészi élmény 

befogadására való igény kialakítása. 

 Szociális érzelmek fejlesztése, erkölcsi tulajdonságok fejlesztése pozitív példaadással. 

 Erkölcsi érzelmek fejlesztése: őszinteség, felelősségérzet, udvariasság, igazságosság, a 

gyengébb védelme, illemtudó viselkedés. 

 Az akarati tulajdonságok fejlesztése: feladattudat és –tartás kialakítása, szabálytudat 

fejlesztés, kitartás. 

 Szocializáció 

 Barátságos, otthonos, szeretetteljes, elfogadó légkör biztosítása. 

 Felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatának emocionális erősítése 

 Közös élményekre épülő tevékenységek megszervezése. 

 Közösségi élet szokásainak és a közösségi magatartás kialakítása. 

 A sajátos törődést igénylő gyermekek egyedi nevelése, kommunikációs igényük fel-

keltése. 

A fejlődés várható jellemzői: 

 a már kialakult szokások igényekké válnak 

 a közös tevékenységekben való aktív részvétel 

 a viselkedés elemi szabályainak betartása 

 a felnőttek figyelmes és türelmes meghallgatása 

 toleráns, magatartás a társakkal 

( Add a kezed 119-121. old.) 

Autista óvodásaink szociális készségeit csoportos játékok kezdeményezésével, tanításával az 

együtt átélt zenei, mozgásos élmények nyújtásával, azok gyakori felidézésével, egyszerű 

szociális történetek mesélésével igyekszünk fejleszteni. Alapvető viselkedési formák 

tanításával segítünk leküzdeni, megelőzni az elmeolvasás nehezítettségéből adódó problémá-

kat. Biztonságérzetüket növeli a protetikus környezet lehetőség szerinti kialakítása a külön-

böző tevékenységek helyszíneinek kijelölésével, és a képes napirend használata, amelyek be-

jósolhatóvá teszik számukra az eseményeket.  Autista óvodásainknál gyakran tapasztalhatunk 

autó-illetve heteroagresszív viselkedési formákat, melyek leginkább kommunikációs, és a 

rugalmas viselkedés szervezés zavaraira vezethetők vissza. Ha nem sikerül a csoporton belül 

az okok gyors felderítése és a hatékony megoldás megtalálása, akkor a családdal közösen fel-

keressük intézményünk pszichológusát, aki segítséget nyújt. 

„ Az autizmusban sérült három terület közül (szociális viselkedés, kommunikáció és rugalmas 

viselkedésszervezés) a legmarkánsabb problémákat a szociális interakcióban fedezhetjük fel: 

az autizmus, mint  „szociális fogyatékosság” a legvilágosabban specifikus. A szociális 

fejlesztés áthatja az óvodai fejlesztés egészét, minden területen megjelenik, hol célként, hol 

feladatként, hol feltételként. A komplex szociális viselkedésminták tanítása az esetek 

többségében iskolai feladat, az óvoda feladata az alapozó készségek kialakítása.  

 (Óvodai program autizmussal élő gyermekeket nevelő óvodák számára, 20-22- old.) 

 A taníthatóságot megalapozó szociális készségek: 

 Más személyek jelenlétének felismerése és elfogadása. 

 A pedagógus segítségének elfogadása. 

 A csoport –élet elemi viselkedési szabályainak, szokásrendszerének elfogadása. 

 Az utánzási készség fejlesztése. 

 Önmagáról való tudás tanítása. 

 Saját külső tulajdonságainak tanítása. 

 Elemi élmény megosztás tanítása. 

 A gyermek által gyakran végzett, megszokott tevékenységek felsorolása. 
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Kapcsolatteremtés és fenntartás: 

 A metakommunikáció megértésének és használatának fejlesztése. 

 Ismerős személyek felismerése, nevének megtanulása. 

 Egyszerű szociális rutinok megtanítása. 

 Óvodán belüli egyszerű szociális helyzetek viselkedési szabályainak betartása. 

 

4. 4.  Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

A kommunikációs készség fejlesztését, a közvetlen környezet megismerését segítő 

foglalkozási forma. 

Célja: 

 a gyermek beszéd iránti érdeklődésének felkeltése, utánzó képességének fejlesztése; 

kommunikációs igényének fejlesztése, ösztönzése 

 verbális kommunikáció gazdagítása, a jelzések differenciálása 

 beszédszervek ügyesítése 

 beszédindítás, a passzív-, illetve aktív szókincs bővítése 

 hallási figyelem, hallási diszkriminációs képesség fejlesztése 

 grammatikai rendszer kiépítése 

 közvetlen környezet tárgyairól, élővilágáról, cselekvéseiről, történéseiről tapasztalatok, 

ismeretek szerzése 

 kongnitív funkciók, figyelem, emlékezet fejlesztése 

Feladata: 

 érdeklődés felkeltése 

 gyermek aktivizálása, motiválása, ritmus, dal segítségével 

 állathangok, állatmozgások utánzása 

 akusztikus figyelem felkeltése 

 hosszú-rövid, gyors-lassú, magas-mély hangok megkülönböztetése 

 beszédszervek ügyesítése tornáztatással, játékos gyakorlatokkal (a beszédszervek 

passzív tornáztatása, ajak-, nyelv-, fúvó-, légző gyakorlatok) 

 beszéd indítása, a passzív és aktív szókincs bővítése, játékos formában ismerkedés a 

tárgyakkal, ezek beépítése a szókincsbe 

 felszólítások, felkiáltások élénk gesztussal, mimikával való kísérése 

 nonverbális elemek támogató alkalmazása 

 beszédmegértés fejlesztése, egyszerű utasítások követése 

 kérdés, kijelentés rövid, egyszerű megfogalmazása 

 otthonról hozott közlési formákra támaszkodás 

 ismeretek tevékenységbe ágyazott nyújtása 

 környezet megismerése érdekében a kognitív funkciók célzott fejlesztése az észlelés 

(látás, tapintás, szaglás, hallás, ízlelés), a figyelem, a megfigyelőképesség, az emlékezet, 

a gondolkodás fejlesztése 

 a figyelem tartósságának, terjedelmének, akaratlagosságának növelése 

 a gondolkodás és a nyelv fejlesztésének összekapcsolása 

 a tárgyak mellett a képek megnevezése, mondatalkotás segítése” 

( Add a kezed, 149-150.) 

A fejlesztés várható hatása: 

 a gyermekek fejlődésbeli sajátossága jellemzői nagymértékben meghatározzák a fej-

lődés eredményességét 
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 egy részük az óvodai évek végére megtanítható szavakban, egyszerű mondatokban 

beszélni, beszédük megértése azonban a különféle artikulációs hibák miatt nehezített 

lehet 

 vannak, akiknél később indul a beszédfejlődés, szavakban, szótöredékekben beszélnek 

 egy kis részük pedig ugyan eljut a beszédmegértés bizonyos szintjére, szituációhoz 

kötötten viszonylag jól érti a közléseket, kérdéseket, utasításokat, de szavakat még nem 

mond, csak hangokat hangoztat. Ők képek és / vagy gesztusok megértésével képesek 

kommunikálni. 

( Add a kezed, 155. old.) 

Autista ódásaink fejlesztésekor különös figyelmet fordítunk a különböző kommunikációs 

formák megismertetésére, hogy megkönnyítsük számukra kívánságaik kifejezését, szán-

dékaink megértését. Ebben segítségünkre van a képcserés kommunikáció tanítása, és a vizuá-

lis segítségnyújtás különböző formái. Alapvető feladatunk a kommunikációs igények felkel-

tése és megerősítése. (Óvodai program autizmussal élő gyermekeket nevelő óvodák számára, 

19. o.; Autizmus alapítvány /HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0/) 

A fejlesztés fontosabb módszertani elvei 

A kommunikáció célja és eredménye közti ok-okozati összefüggés a fejlesztés egyik 

minimális feltétele (értse meg gyermek, hogy viselkedése egyértelmű következményekkel jár, 

ha egy kommunikációs interakciót indít el). 

A kommunikáció tanításának autizmussal élő gyermekek fejlesztésében, prioritást kell kapnia, 

akár az általános ismeretek rovására is. 

A kommunikáció funkcionális használatának tanítása, melynek érdekében a tárgyi és szociális 

környezetet tudatosan úgy kell szervezni, hogy aktív kommunikációra késztesse a gyermeket. 

Ebben az elrendezett környezetben törökednünk kell a gyermekkel való közös, a gyermek 

számára örömteli és érthető közös cselekvésrutinok kialakítására, melyekben az alábbi 

technikák segítenek egy finom kommunikációs nyomást helyezni a gyermekre:  

 rutin esmények felborítása 

 tárgyak, illetve sorrakerülés visszatartása 

 egy tárgy funkciójának megváltoztatása 

 tárgyak eldugása, megközelíthetetlenné tétele 

A kommunikációbarát környezet kialakításához további átgondolást igénylenek az alábbiak: 

 a partner kommunikációt váró, nem kiszolgáló magatartása választási helyzetek minél 

gyakoribb megajánlása 

 környezet adaptációja (protetikus környezet) 

 egyszerűsített nyelvi input tudatos alkalmazása 

 a gyermek érdeklődésének, szempontjainak követése 

 modell nyújtása, promptok használata 

 prekommunikatív viselkedések „megfejtése” 

 a nyelv pragmatikus vonatkozásainak figyelembevétele, tanítása 

A fejlesztés során a meglévő, funkcionálisan használt kommunikációs készségeket a lehető 

legtöbb természetes helyzetben gyakorolni kell, mert a meglévő készségeket gyermekek új 

helyzetekben spontán ritkán alkalmazzák. A helyzetek természetesen nem csak a hely-

színekben, de személyekben, a tárgyi környezetben is különbözőek lehetnek, mely különbö-

zőségek már zavaróak lehetnek, a kommunikációs készségek általánosítására negatívan hat-

hatnak. 
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4. 5.  Az óvodai élet megszervezésének elvei 

4. 5. 1.  Személyi feltételek 

Az értelmileg akadályozott (középsúlyos fokban értelmi fogyatékos) gyermekeket ne-

velő óvodai csoport ellátásához feltétlenül szükséges óvodai feltételek: 

 Csoportonként 2 gyógypedagógus tanár (előny az oligofrénpedagógia, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája vagy értelmileg akadályozottak szakos gyógypedagógiai 

tanár/ terapeuta, logopédia, szomatopedagógia szak) 

 Csoportonként 1 gyógypedagógiai asszisztens vagy pedagógiai asszisztens, gyermek-

felügyelő 

 1 dajka 

Az autizmussal élő gyermekeket nevelő óvodai csoport ellátásához szükséges óvodai 

feltételek: 

 Csoportonként 2 gyógypedagógus 

 Csoportonként1 gyógypedagógiai asszisztens 

 1 dajka (lehetőség szerint minden csoportban autizmus szakirányú képzést kapott pe-

dagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők) 

Speciálisan képzett az a pedagógus, szakember, aki megfelelő elméleti felkészültséggel 

rendelkezik az autizmussal, mint fejlődési zavarral, és a lehetséges speciális pedagógiai és 

kognitív viselkedés terápiás beavatkozásokkal kapcsolatban. Gyakorlati tapasztalata van a 

fejlesztés során használatos speciális megközelítések, módszerek, eszközök alkalmazásának 

tekintetében. 

Fontos, hogy a fent említett feltételek mellett a pedagógus legyen kész a család elkép-

zeléseivel összhangban megtervezni a pedagógiai célokat, törekedjen a szülővel, történő fo-

lyamatos együttműködésre. Legyen kreatív, pozitív hozzáállású. Nyugodt, határozott, követ-

kezetes, visszafogott tanítási stílust képviseljen, kerülje a bőbeszédűséget. Legyen képes ob-

jektíven értékelni a fejlesztési tervét, a célkitűzéseket, és szükség szerint módosítani azt. 

Fontos, hogy az óvoda minden munkatársa szerezzen legalább elemi ismereteket az autizmus-

sal élő gyermekkel való kommunikációról, együttműködésről, és segítsék a pedagógust, il-

letve a gyermeket a kitűzött célok elérésében. 

Óvodánk gyógypedagógusai rendelkeznek a gyermekek ellátásához feltétlenül szükséges, 

törvényben előírt felsőfokú végzetséggel. Pedagógusaink az óvoda szükségletei szerint 

önképzéseken, tanfolyamokon, továbbképzéseken vesznek részt, melyek során újabb képesí-

téseket szereznek. 

Csoportonként 2 gyógypedagógus tanár foglalkozik a gyermekekkel. Napi váltásban (két 

műszakban), és/vagy egy műszakban, egymást váltva dolgoznak tanáraink. 

Csoportonként legalább egy gyógypedagógiai vagy pedagógiai asszisztens, és 1 dajka, vagy 

dajkai feladatokat is ellátó technikai alkalmazott segíti a gyermekekkel való foglalkozást. 

A speciális feladatokra alkalmazni lehet gyógytornászt, logopédust, úszás-oktatót, a helyi 

igényeknek, lehetőségeknek megfelelően. 

A speciális feladatok ellátására logopédus, állatasszisztált foglalkozás során erre kiképzett 

terapeuta, zeneterapeuta, arra felmerülő szülői igény és szükség esetén gyógytestnevelő is 

foglalkozhat a gyermekekkel, a helyi igényeknek, lehetőségeknek megfelelően. 

 

4. 5. 2.  Tárgyi feltételek 

A szokásos óvodai berendezésen túl szükséges, alapvetően fontos, hogy a tárgyi kör-

nyezet biztonságos legyen az értelmileg akadályozott és az autizmussal élő gyermek számára 

is. Esetükben nem mindig elégedhetünk meg azokkal a biztonsági óvintézkedésekkel, melye-

ket tipikusan fejlődő óvodások számára dolgoztak ki. Gyermekenként, személyre szabottan 

szükséges végiggondolni a lehetséges veszélyforrásokat. (pl. pica esetén nem lehetnek elől 
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apró tárgyak, vagy mérgező anyagok). Érdemes gondolni a szenzoros érzékenységekre, vagy 

éppen a túl magas ingerküszöbből adódó veszélyekre is. 

A tárgyi környezet megfelelő felépítése, áttekinthetősége vizuális támpontokkal szolgálhat a 

gyermekeknek. A terem bútorainak elrendezése segítheti a gyermekek önálló tevékenységét, a 

szabályok és határok felismerését és azokhoz való alkalmazkodást. A különböző 

tevékenységekhez igazodó helyszínek kijelölése, határvonalak világos jelölése, az eszközök 

adott helyszínen való alkalmazása elősegíti, hogy a gyermekek önállóan felismerjék, hol tar-

tózkodnak, milyen viselkedést vár el a környezet. A környezet érthetővé tétele és a szokások 

együttes kialakítása biztonságot ad az autizmussal élő gyermekeknek. 

Az autizmussal élő gyermekek fejlesztése során törekedni kell a mindennapi életben használt 

tárgyak, eszközök alkalmazására. Érdemes olyan játékokat, eszközöket beszerezni, melyek 

használati módja ránézésre is jól érthető (ilyenek például a Montessori eszközök). Az óvodai 

fizikai környezet strukturáltsága, szervezettsége biztosítson megfelelő munkakörnyezetet a 

pedagógusnak, valamint hatékonyan segítse elő az autizmussal élő gyermekek lehető 

legnagyobb önállóságát. 

A Nevelési Program megvalósításához szükséges eszközöket a 11/1994. (VI.8.) MKM rend. 

7. sz. mellékletének /Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) esz-

közeiről és felszereléseiről /, illetve a program melléklete tartalmazza. 

A beszerzéseinknél prioritást kapnak azok a fejlesztő eszközök, játékok, melyek az óvoda 

nevelési programjában meghatározott célokat, vagyis a gyermekek sokoldalú, egyéni fejlődési 

sajátosságait figyelembe vevő fejlesztést segítik elő. 

Gyógypedagógiai óvodánk az EGYMI 1. emeletén található, 2 csoportszobával rendelkezik. 

A csoportszobák világosak, megfelelően és ízlésesen berendezettek, a gyermekek életkori 

sajátosságaihoz igazodnak. 

Óvodánk 2 csoportszobájában többnyire azonos berendezés van: beépített szekrények, nyitott 

polcok a játékok részére, fa asztalok és székek, műanyag, egymásra rakatolható fektető ágyak 

a délutáni pihenéshez. A polcokon elegendő eszközt, játékot biztosítunk ahhoz, hogy 

óvodásaink kedvük, érdeklődésük szerint választhassanak közülük a szabad játéktevékenység 

során. Gondot fordítunk arra, hogy az eszközök, játékok esztétikusak, tartósak és könnyen 

tisztíthatók legyenek. Lehetőségeinkhez mérten folyamatosan pótoljuk, és bővítjük készség-

fejlesztő eszközeink, fejlesztőjátékaink meglévő készletét. Bútoraink megfelelnek a gyerme-

kek testméreteinek és mozgásigényének, jól tisztíthatóak. Csoportszobáink családias légkört 

sugároznak, ahol elegendő tér van a mozgáshoz is. 

A csoportszobák több funkciót töltenek be: az óvodai tevékenységek, a torna, a játék, a 

különböző foglalkozások és a pihentetés színterei is. Csoportjainknak lehetősége van az isko-

lai tornaterem, fejlesztőterem használatára is. 

Számos autizmussal élő gyermek küzd szervezési problémákkal (nem tudják, hol kell lenniük, 

mit kellene tenniük, hogyan játszhatnak egy eszközzel stb.). Számukra sokkal könnyebben 

feldolgozhatók a látható, konkrét, térben és időben állandó információk, mint a szóbeli 

közlések. Figyelmet fordítunk arra, hogy autista óvodásaink jól lássák és használhassák az 

alternatív, vizuális eszközzel történő kommunikáció részükre (ki)készített valódi eszközeit, a 

szimbólumtárgyakat és/vagy képkártyákat, piktogramokat, szimbólumokat és feliratokat. A 

képkártyák a gyermekek számára fontos, motiváló, érdekes dolgokat ábrázolnak, így elősegí-

tik a valódi kommunikáció kialakulását. 

Az autista, autisztikus viselkedést mutató óvodás aktuális fejlettségi szintjének megfelelő 

szimbólumrendszer alkalmazásával (forma és kiterjedés tekintetében), amely a nap te-

vékenységeit sorrendben bemutatja (minden tevékenységnek külön szimbóluma van) előre 

bejósolhatóvá válnak a nap tevékenységei. Ennek segítségével csökkenhetnek a váratlan ese-

mények okozta szorongások, félelmek, és megelőzhetőek lehetnek a súlyos viselkedésprob-

lémák. 
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Az óvoda előterében a gyermekek ruháit jellel és névvel ellátott zárható, fa öltözőszek-

rényekben tároljuk. 

A Csiga csoport az óvodán belül rendelkezik külön vécével, mosdóhelyiséggel, zuhanyozóval 

a gyermekek számára (mely az esetükben még gyakran szükséges toalett-trénig al-

kalmazásának szükséges feltétele). A Süni csoport a folyosón található vécével és mosdóval 

rendelkezik. 

Az intézmény udvarán a gyerekek tavasztól őszig szabadon játszhatnak, tevékenykedhetnek. 

Udvarunk méretében megfelelő, árnyas-füves illetve betonnal borított területekkel is 

rendelkezik. Az udvaron homokozó, ülőpadok és udvari fa játékok vannak. Az udvari játék-

eszközök, telepítésük, és a burkolat előírásoknak megfelelő felújítása, vagy cseréje érdekében 

az intézmény igyekszik kihasználni a pályázatok adta támogatási lehetőségeket is. 

 

4. 6.  Az óvodai élet megszervezése 

4. 6. 1.  Felvétel az óvodába 

Az óvodába lépés feltételei: 

 a gyermekek a szülő kérésére és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Reha-

bilitációs Bizottság Kijelölő szakvéleménye alapján kerülnek intézményünkbe, illetve 

az óvodába 

 betöltött 3 éves kor (a köznevelési törvény értelmében legkésőbb a felvételtől számított 

fél éven belül is betölthető) 

 a szülők pozitív attitűdje szegregált óvodánkhoz 

 az Óvoda Nevelési Programjának és az iskolai-óvodai Házirend elfogadása 

Az a gyermek nyer végleges felvételt a gyógypedagógiai óvodába, aki megfelel a 

következő minimum-követelményeknek a 8 hét próbaidő végére: 

 mozgás terén: helyzet és helyváltoztató alapmozgásokra képes, 

sima talajon önállóan jár 

 gondozás terén: öltözésnél: együttműködő 

 étkezésnél:  kanállal képes enni, 

pohárból kevés folyadékot inni 

 szobatisztaság terén: a szobatisztasági program (toalett-tréning) során 

együttműködő, tűri a rendszeres ültetést; és/vagy a program mellett - pelenka nélkül- ébrenlét 

alatt száraz marad 

 kommunikáció terén: figyel a beszélőre, minimális kontaktus kialakítható vele 

 szociális fejlettség terén: csoportban nevelhető, önmagára és társaira nem jelent veszélyt 

 

A csoportba való végleges felvétel a szoktatási idő alatt végzett pedagógiai vizsgálat alapján 

történik. Erről a szülőt (gondozót) a szoktatás megkezdésekor írásban is tájékoztatjuk, 

melyet aláírásával igazol. 

Az a három-négy éves sajátos nevelési igényű kisgyermek, aki eddig nem vagy alig volt távol 

szüleitől, a szülői háztól, csak fokozatosan illeszthető be a közösségbe. Ezért lehetővé tesszük 

újonnan érkező óvodásainknak, hogy édesanyjukkal és/vagy gondozójukkal együtt 

látogathassák az első héten óvodánkat. 

Az óvodai foglalkozások megkezdése után is csak fokozatosan szoktatjuk hozzá a kis-

gyermekeket a foglalkozásokon, a tevékenységekben való részvételhez. A nyolc hetes próba-

idő alatt alkalom kínálkozik arra, hogy a gyermek – szülő/gondozó kapcsolatát is megfigyel-

hessük. A korrekciós munka, az egyéni fejlesztések tervezésénél ezt figyelembe vehessük és 

az otthoni fejlesztési lehetőségek keresésére tanácsokkal szolgálhassunk a szülő, a család ré-

szére. 
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A beszoktatás során a beilleszkedéshez óvodánk minden dolgozója törekszik arra, hogy 

optimális segítséget nyújtson a családoknak. Speciális esetekben támogatjuk a hosszabb, 

esetenként elnyúló beszoktatást is. 

A gyermekek csoportonkénti létszáma maximum 10 fő. 

 

 4. 6. 2.  A csoportszervezés elvei, a csoportbontás szempontjai 

 A vegyes életkorú és kórformájú csoport az optimális. Az óvodánkba már járó és 

újonnan jelentkező gyermekek csoportokba való elhelyezésekor a következő szempontokat 

vesszük figyelembe: 

Önkiszolgáló tevékenységek (ébrenlét alatt minimum kondicionált szobatisztaság) 

Tanulási jellemzők 

A)  nyelvi kompetencia (beszédfejlődés megindult: jobb beszédértés, nagyobb beszéd-

késztetés, jobb kommunikáció) 

B)  kognitív képességek (az értelmi képességek relatíve magasabb szintje, a motiváció és a 

feladatok végzése) 

Mozgás fejlettsége (jobb egyensúly, stabilabb alapmozgások, jobb koordináció) 

A csoportok összeállításakor valamilyen kisebb mértékű homogenitásra azonban törekszünk, 

A Csiga csoportba soroljuk az értelmileg akadályozott gyermeket, vagy azt a tanulásban 

akadályozott gyermeket, akinek értelmi sérülése mellett az autizmus spektrumzavar is fennáll. 

Beszédfejlődése jelentősen megkésett, vagy akadályozott, tehát vagy egyáltalán nem beszél, 

vagy csak néhány szóval. Először kerül közösségbe, kevéssé képes az együttműködésre, igen 

rövid ideig lehet kommunikációs .interakcióba bevonni, utánzás képessége fejletlen, nem 

szobatiszta. 

A Süni csoportba sorolt értelmileg akadályozott gyermek esetleges autizmusa mellett relatíve 

jobb értelmi képességekkel rendelkezik, beszédfejlődése is jobb ütemű, megindult, spontán 

többet beszél, utánzásra képes. Az egyik legfontosabb szempont a csoportba soroláskor az 

önkiszolgálás területén elért magasabb fejlettségi szint, az ébrenlét alatti kondicionált 

szobatisztaság (a külső vécéhasználat miatt). 

A fent megfigyelt egyes területeken magasabb képességszinteket elért gyermekek kerülnek az 

ún. nagycsoportba (Süni csoport). Részükre, autizmussal élő óvodásaink esetében az ASD-

ajánlás a kommunikáció további támogatására a vizuálisan képekkel segített egyéni napirend, 

míg az ún. kiscsoportba (Csiga csoport) járók részére még inkább a tárgykommunikáció ill. a 

képes csoportos napirend ajánlott. 

Még a beszoktatás ideje alatt, - szükség esetén, a tanév folyamán később is -, a csoportok 

között lehetséges az átjárhatóság. 

 

4. 6. 3.  Az óvoda napirendje 

A megfelelően berendezett csoportszoba, a szokásrendszer, a lehetőségek megteremtése 

mind feltétele a tanulásnak. A kisgyermekek, köztük különösen az értelmileg akadályozott, és 

az autizmussal élő gyermekek igénylik az ismert és jól tagolt napirendet. Az autizmussal élő 

gyermekek környezetüket sokszor kaotikusnak látják, érzékelik. Súlyos nehézséget jelent 

számukra a "láthatatlan idő" fogalma, mindez bizonytalansághoz, félelemhez vezethet. 

Számukra az emberek viselkedése kiszámíthatatlan, a környezet változásai nehezen követhe-

tőek. Éppen ezért sokszor tanúsítanak ellenállást a változásokkal szemben. De ők is képesek 

arra, hogy önállóan megtanulják az események sorrendjét, hogy hogyan helyezkednek el ezek 

között az általuk kedvelt, illetve kevésbé kedvelt tevékenységek. Spontán módon megtanul-

nak térben, időben és emberi viszonylatokban tájékozódni, valamint képessé válhatnak saját 

viselkedésük megszervezésére.  

Az óvoda életét ezért úgy szervezzük meg, hogy a napirend ritmusát lehetőség szerint ne 

zavarjuk meg. A foglalkozásokat megfelelő helyen, naponta általában azonos időben szer-
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vezzük. Közben kialakítjuk a szükséges munkafegyelmet, segítjük a minél önállóbb feladat-

végzést, kivárásra, a szükséges türelmes várakozásra szoktatjuk a gyermekeket. Az ismétlődés 

kiszámítható, és biztonságot ad, ezért ügyelünk a tevékenységek megfelelő ritmusára, az 

egyénenként optimális terhelés és a megfelelő pihenés egyensúlyára. 

 

A csoportok napirendje 

 

délelőtt 

06.30 - 08.20 érkezés, szabad játék, ill. egyéni fejlesztés 

08.20 - 08.30 tisztálkodás 

08.30 - 08.50 reggeli 

08.50 - 09.00 WC, tisztálkodás 

09.00 - 11.00 
kötelező foglalkozások (egyéni, mikrocsoportos vagy csoportos for-

mában), illetve játék 

11.00 - 11.50 levegőzés (önkiszolgálás fejlesztése) 

11.50 - 12.10 WC, tisztálkodás, terítés 

12.10 - 12.30 ebéd 

12.30 - 12.45 WC, tisztálkodás, ágyazás 

délután 

12.45 - 14.15 csendespihenő: mese, alvás, pihenés, ill. egyéni fejlesztés 

14.15 - 14.45 WC, öltözés, teremrendezés 

14.45 - 15.15 kézmosás, uzsonna, tisztálkodás 

15.15 – 

16.00 

szabad vagy irányított játék / a délelőtti foglalkozások alapján/, leve-

gőzés 

16.00 – 

16.30 
szabad játék, teremrendezés 

 

Ez a napirend csupán egy keret, amely – autista óvodásaink számára érthető módon előre 

jelezve - rugalmasan változik az adott igényeknek megfelelően. Elsősorban a csoport 

gyógypedagógusa szervezi a gyermek életrendjét, a közös tevékenységeket, amelyekben a 

társas kapcsolatok alakulnak. 
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Pedagógiai programunk legfőbb jellemzője a rugalmasság. Ez jelenti az év folyamán az egyes 

tevékenységek aránybeli eltolódását éppúgy, mint a napirenden belüli rugalmas kereteket, a 

különböző értelmi képességű és/vagy pervazív zavarban szenvedő gyermekek szükségleteit 

messzemenően figyelembe véve. 

A kötött foglalkozások, az önkiszolgálásra nevelés célzott foglalkozásai és a levegőztetés 

délelőtt zajlanak. 

Az óvodás korosztály napi alvás szükséglete 11-13 óra. Ezt az időt két részletben (éjszaka és 

ebéd után) kell biztosítani számukra. A nyugodt légkör megteremtése elengedhetetlen feltétele 

a pihentető alvásnak. A szülők gyakran félnek, hogy gyermekeik este nem tudnak idejében 

elaludni, ha délután is pihennek. Épp ellenkezőleg! A fáradt idegrendszerű gyermek 

nehezebben alszik el.  

Alvásigény tekintetében is figyelembe vesszük az egyéni eltéréseket. Egy óra nyugodt 

pihenés után biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy a nem alvó gyermekek – a többieket nem 

zavarva – csendben tevékenykedhessenek, játszhassanak, elsősorban nagycsoportban. A dél-

utáni alvás után a gyakorlásra, szabad játékra van lehetőség. 

 A gyógypedagógus munkáját segíti a gyógypedagógiai asszisztens, aki a gyermekek szabad 

játékát is képes irányítani, segíteni. 

 

4. 6. 4.  Heti rend 

Úgy a napirend, mint a heti rend kialakításánál figyelembe vesszük a gyereknek a 

személyiség kibontakozásához, a játékhoz, a pihenéshez, a tanuláshoz való jogát, és egyéni 

szükségleteit. A szervezeti keretek betartása természetesen rugalmas, függ a gyerekek aktuális 

állapotától, az időjárástól, váratlan eseményektől és semmiképpen nem jelenthet aránytalan 

terhet egy gyereknek sem. 

Az óvodánkban alkalmazott kiegészítő terápiák nem helyettesítik az értelmileg akadályozott 

gyermekek folyamatos gyógypedagógia fejlesztését és/vagy az autizmus specifikus fejlesztő 

terápiákat, de új teret adhatnak a tanításhoz, a gyakorláshoz. Például a szenzomotoros 

tréningek, a zeneterápia, vagy az állatasszisztált terápia nemcsak a mozgásos vagy a zenei 

készségek fejlesztésének kitűnő eszközei. Ezek a terápiák alkalmat teremtenek a kommuniká-

ciós és szociális készségek fejlesztésére is. 

 

A kiegészítő terápiák heti rendszeressége 

terápia heti gyakorisága ideje 

Önkiszolgálás fejlesztése 

5 foglalkozás déli főétkezés idején 
(pedagógiai célú habilitációs 

terápia) 

Szenzomotoros tréning minimum 2 foglalkozás délelőtt 

Zeneterápia 1 foglalkozás délelőtt 

Állatasszisztált terápia 1 foglalkozás délelőtt 
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4. 6. 5.  Az óvoda működési rendje 

A szorgalmi idő szeptember 1.-től június közepéig tart, de működési rendje igazodik az 

Általános Iskola, EGYMI működési rendjéhez. 

Évenként 5 munkanapon – az intézmény nevelőtestülete által jelölt napokon – tanítás vagy 

nevelés nélküli munkanapot tartunk. Nyáron az óvoda zárva tart. 

 

Ünnepeink: 

Hagyományaink, ünnepeink színesebbé teszik az óvodai életet és jelentős szerepet töltenek be 

az összetartozás, a közösségi érzelmek alakulásában. A közösségi érzés kialakulását elősegíti 

az ünnepekre való készülődés. 

Az óvodai ünnepeket csoportonként szervezzük. Az ünnepeket az ünnepkörök és eseményeik 

saját élményű megközelítésével (dekorációk, tablók közös elkészítése, az eseményhez 

kapcsolódó versek, dalok tanulása, séták a környéken) törekszünk gyermekeink számára 

átélhetővé, érthetővé tenni. Óvodai program-tervünkben, amennyire csak lehetséges, igazo-

dunk az intézmény, az iskolai események naptárához. Részt veszünk több, iskolások részére 

szervezett vagy közös rendezvényen és ünnepségen, legalább néhány óvodásunkkal. Részt 

veszünk az intézményi nyílt napon is. 

Az egyik legkedvesebb és mindenkit személyesen érintő hagyomány a születésnapok 

megünneplése. Óvodásaink születés- és/vagy névnapját a családokkal egyeztetett napon, ebéd 

után, a csoportokban ünnepeljük meg. 

 

Állatok világnapja – október 4. 

A csoportok, lehetőség szerint félnapos kiránduláson (a Margitszigeten vagy az Állatkertben), 

megfigyelik az állatokat, etetik, és ha lehet, simogatják is őket. A gyerekek be is mutathatják 

saját otthoni kisállatuk fotóit, azok kedvenc játékait társaiknak. Ezzel is az állatok 

megismerésére, az állatok védelmére és szeretetére tanítjuk őket. 

Mikulásvárás 

Verseket és dalokat tanítunk a kicsiknek. A hangulatkeltés érdekében sok, színes képekkel 

illusztrált verses mesét is mondunk a gyermekeknek. A Mikulás a csoportszobákban 

ajándékozza meg a gyermekeket. 

Adventi készülődés, karácsony 

Az ünnepet megelőző hetekben dalokkal, versekkel, a jellegzetes hangszerekkel való 

ismerkedéssel készülünk az ünnepre. Megismertetjük a gyermekekkel a sajátos, hagyomá-

nyokhoz kapcsolódó karácsonyi jelképeket (búzatál, adventi koszorú, díszek, gyertya), me-

lyek közül egyet el is készítenek családjuk számára. Az intézmény karácsonyi ünnepségén 

részt veszünk valamennyi óvodásunkkal. 

Farsangi mulatság 

A csoportszobákat vidám, színes, a gyermekkel közösen készített dekorációval díszítjük. Az 

iskolai farsang napján, délelőtt játékos, tréfás versenyekkel, vidám mulatozással, lehetőleg 

jelmezbe bújva farsangolnak a csoportok. Törekszünk arra, hogy néhány nagyobb óvodással 

délután részt vegyünk az iskolai jelmezes felvonuláson. 

Március 15. 

A foglalkozásokon alkalmat teremtünk arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek a nemzeti 

jelképekkel: a nemzeti színű zászlóval, a kokárdával, megismerjék himnuszunkat. Az ünnepre 

való készülődés során katonás verseket, mondókákat tanítunk nekik, csákót hajtanak, zászlót 

festenek vagy kokárdát készítenek. Törekszünk arra, hogy néhány nagyobb óvodás 

megtekintse az ünnep tiszteletére rendezett iskolai ünnepséget. Ezen a napon az óvoda dolgo-

zói és az ünnepi műsort megtekintő óvodások ünneplőbe öltöznek és kokárdát viselnek. 

A Víz világnapja – március 22. 
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Az ünnep hetében a vízhez kapcsolódóan figyeljük meg az élő és az élettelen környezetünket. 

A foglalkozásokon, és jó idő esetén az udvaron vizes játékokat, azaz a vízzel játszunk. A 

nagyobb gyermekek csoportja lesétál a Duna-partra. 

Tavaszi készülődés – Húsvét 

A gyermekekkel megfigyeltetjük a természet változásait. A tavaszról és a húsvétról szóló 

dalokat, mondókákat, locsolóverseket tanítunk. Tavaszi díszeket, dekorációt készítünk, és 

tojást is festünk velük. A „nyuszit várva” a gyermekek ajándékot keresnek az udvaron. 

A Föld napja – április 22. 

Délelőtt kertrendezéssel, magvetéssel (retek, metélőhagyma) vagy néhány növény ültetésével 

csatlakozunk az intézmény által szervezett ünnephez. Így neveljük a természet, a föld 

tiszteletére óvodásainkat. 

Anyák napja 

Az édesanyák részére ajándékot készítenek a gyerekek. A foglalkozások alkalmával sokat 

beszélgetünk az édesanyjukról, a családjukról. Egyszerű versikékkel, dalokkal készülve 

várjuk délután az értük érkező anyukákat és nagymamákat. Törekszünk arra, hogy egyik dél-

előtt, az édesanyákkal egyeztetett időpontban, kis műsorral, közös játékkal, csoportonként 

köszönthessük az édesanyákat. 

Madarak és fák napja – május 10. 

Csoportjaink félnapos kirándulást tesznek a környéken, és/vagy néhány gyermek rész-

vételével az értelmileg akadályozott tanulók tagozatának egész napra szervezett kirándulásán 

vesznek részt. A természet és a madarak megfigyelésével töltik a napot. 

Gyermeknap, Kihívás napja 

Ezen a napon az óvodások vidám, zenés tornával, közös mozgásos játékokkal, egyszerű 

sorfeladatokkal, mulatságos versenyeken való részvétellel töltik a délelőttöt. Lehetőség szerint 

bekapcsolódunk az értelmileg akadályozott tanulók tagozatának szabad térre tervezett 

programjába, néhány óvodásunkkal. 

Búcsú ballagó óvodásainktól 

A tanév utolsó heteiben vidám dekorációval, a gyermekmunkákból közösen készített ünnepi 

tablóval, az iskolába készülők kedvenc játékainak ismétlésével kedveskedünk a gyer-

mekeknek. Utolsó óvodai napjukon kisebb, de személyes ajándékkal búcsúzunk ballagó óvo-

dásainktól. 

 

4. 7. Az óvoda kapcsolatai 

A köznevelési törvény értelmében gyógypedagógiai óvodánk nem önálló jogi személy, 

ezért élén magasabb vezetői beosztásúként az intézmény igazgatója áll. Az óvoda életét, szer-

vezeti felállását, belső rendjét, működését az intézmény nevelőtestülete határozza meg. Az 

óvoda gyógypedagógusai részt vesznek az EGYMI speciális fejlesztő tagozatának munkájá-

ban. 

A követelményeket, a zökkenőmentes működést az óvodai-iskolai Házirend, az éves 

munkaterv és ütemterv segíti. 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvoda ezt hatékonyan segíti, 

erre épül, kiegészíti azt. A családdal való jó kapcsolat elengedhetetlen feltétele a gyermek 

harmonikus fejlődésének. A kapcsolattartás alapja a kölcsönös bizalom és őszinteség. A 

gyermek lelki állapotának, hangulatainak, fejlődésének figyelemmel kíséréséhez elengedhe-

tetlen az élő mindennapi kapcsolat. 

Ha a családok érzik a feléjük forduló figyelmet, megértést, az őszinte segíteni akarást, akkor 

elfogadóbbak, nyitottabbak lesznek az óvodával szemben. A családdal való partnerkapcsolat 

kialakításában kezdeményező szerepet vállalunk, de csak addig a pontig, ameddig a szülő 

elfogadja azt. 
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Tapasztalataink szerint a szülők egyre elfoglaltabbak és kevésbé élnek a hagyományos 

kapcsolattartás lehetőségeivel (szülői értekezlet, nyílt nap). Ezért kirándulások, közös rendez-

vények alkalmával, örömmel fogadjuk a szülők segítségét, jelenlétét (szervezés, kísérés). Az 

óvoda/intézmény udvarának, az ott elhelyezett játékoknak felújításánál, cseréjénél számítunk 

a szülők segítő, aktív részvételére (pl. régi, balesetveszélyes udvari játékok lebontása, újak 

összeszerelése). 

 

A tájékoztatás, a szülőkkel való kapcsolattartás formái:  

Szülői értekezlet évente három alkalommal (közös gondolkodás, javaslatok, vélemények, a 

csoportok életéről), folyamatos tájékoztatás a gyermekek fejlettségéről, igény szerint, 

betekintés a fejlettségmérő lapokba, szülős beszoktatás. 

Nyílt nap (betekintés az óvoda mindennapi életébe), faliújság, információs tábla (információk 

folyamatos frissítése, a hirdetmények időben történő kifüggesztése), szükség esetén 

családlátogatás (a gyermek közvetlen környezetének megismerése), írásos tájékoztató az óvo-

dáról, az iskolaújság óvodával kapcsolatos cikkei, EGYMI honlapja, óvodai ünnepek, rendez-

vények, hagyományok. 

A gyermekek érdekérvényesítő szerve a szülői munkaközösség. Évente megerősítést nyernek 

a tisztségviselők. A szülői munkaközösség ismeri és véleményezi az óvoda programját, 

házirendjét, nevelési tervét. Részt vállal a közösség - illetve az óvoda életét érintő események, 

ünnepségek, hagyományos rendezvények szervezésében. 

Az óvodában, ha a szülők igénylik, részt vesznek az iskolaszék működésében. 

Nagy szerepe van a szülők egymás közötti kapcsolatának. A sajátos nevelési szükségletű 

gyermek nevelése során számtalan alkalommal kerülhet krízishelyzetbe a szülő, ahol a 

szakmai segítség mellett kiemelt jelentőségű a sorstársak támasznyújtó segítsége.  

A szülőnek jogai mellett kötelessége tiszteletben tartani az óvoda pedagógusai, alkalmazottai 

emberi méltóságát és jogait. 

Az óvoda és a család között a kapcsolat tervezett, szervezett és folyamatos 

Társadalmi kapcsolataink: 

Az óvoda kapcsolatot tart fenn  

 a III. kerületi Önkormányzat többségi óvodáival, illetve speciális óvodákkal, integráló 

óvodákkal, 

 szoros munkakapcsolatban van a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottságokkal 

 szoros kapcsolat fűzi a szakmai szervezetekhez (pl. Autizmus Alapítvány Kutatócso-

port, Gyógypedagógiai óvodák Fővárosi Szakmai Műhelye) 

 a szülő szervezetekhez 

 kapcsolatot tart bölcsődékkel, speciális bölcsődei csoportokkal 

 korai fejlesztést végző szakemberekkel (Budapesti Korai Fejlesztő Központ) 

 

4. 8.  Az óvodai élet tevékenységi formái 

4. 8. 1.  Játék 

Játékra nevelés az óvodánkban az adekvát játékhasználat elsajátíttatása, a gyakorló, 

konstruáló és elemi szerepjátékok megismertetése. Az egymás melletti és együttes játék meg-

valósítása énekes-verses népi játékok játszása. Adekvát játékhasználatot megtanító, a fantá-

ziát, az elemi kreativitást fejlesztő foglalkozás. 

Formája: mikrocsoportos, csoportos, esetleg egyéni 

Ideje:  heti 2-3 alkalommal 

Időtartama: 10-15 perc 

Célja: -    a játékkedv felkeltése 

 az adekvát játékhasználat megtanítása 
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 az egymás melletti tevékenység támogatása 

 az együttes játék örömének felfedeztetése 

 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 

 a mintakövetés, modellkövetés, az interakció támogatása 

A személyiség fejlődésében meghatározó szerepe van a játéknak, amely a gyermeki fejlődés 

velejárója. 

A játék nem csupán szabadidős tevékenységet jelent, hanem jelen van minden célzott 

foglalkozáson is, a játék ismeretszerző funkcióval bír, nélkülözhetetlen a beszédfejlesztésnél, 

a mozgásnevelésnél, a finommotorika fejlesztésénél. 

A játékra nevelés együttjátszást, együttes cselekedtetést jelent, ahol a gyógypedagógus 

szerepe fokozatosan csökken, helyét a játékkezdeményezés, majd az egyre önállóbb játék ve-

szi át. A foglalkozás akkor tölti be szerepét, ha a gyermek játéktevékenységében egyre több 

lesz az olyan elem, amely önálló elgondolásból, a tanult formák alkalmazásából születik. 

 

4. 8. 1. 1.  Az értelmileg és tanulásban akadályozott gyermek játékának jellemzői 

A 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 gyermeké, hanem 

minőségileg is más. Sokszor hiányzik belőle a természetes kíváncsiság, a kreativitás, az alko-

tás vágya, a fantázia. Gyakran sztereotipen rakosgat, a játékot a szájába veszi, dobálja. A már 

megtanult játékot önmagától nem fejleszti tovább, megreked egy adott tevékenységnél, elő-

fordulhat, hogy a játék számára nem bír felhívó jelleggel. Tevékenységéhez nem mindig tár-

sul 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, jelen-

létét.  

Az óvodáskorú gyermekre jellemző, hogy elsősorban a mozgásos játékokat (futkározás, 

ugrálás, mászás) preferálja. Uralkodó játékforma a magányos játék. A fejlesztés hatására 

megjelenik a párhuzamos játék, amikor a pedagógus irányítása mellett utánozza a felnőttet. 

Majd önállóan is próbál játszani, végül az egymás mellett tevékenykedő gyermekek rövid 

ideig megpróbálnak együtt játszani. 

 

4. 8. 1. 2.  A játék helye az értelmileg és tanulásban akadályozott óvodások nevelésében 

A sérült gyermek egész napos tevékenységének legfontosabb eleme a játék. Minderre 

lehetőség nyílik a reggeli gyülekezés idején, a „játékra nevelés” foglalkozáson, a szabadban 

történő játék, illetve a délutáni irányított, vagy szervezett szabad játék idején. 

Szervesen kapcsolódik az óvodai foglalkozáshoz, amikor a tanult, játékos tevékenységet, 

játékszituációkat felhasználva segíti a foglalkozások eredményességét. Miközben játszik, 

megismeri a környező világot és az emberi viszonylatokat. Egyben az ismeretek rögzítésének 

eszköze. Játék közben átismétli a látott, hallott dolgokat. 
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4. 8. 1. 3.  Az autizmussal élő gyermekek játékának jellemzői 

A pervazív fejlődési zavarban szenvedő kisgyermekek játékfejlődése a normál fejlő-

désmenettől jelentősen eltér. A játéktevékenységekkel kapcsolatos alapvető nehézségek az 

autizmusban tapasztalható kognitív sérülésből, a szimbolikus gondolkodás fogyatékosságából 

fakadnak, például annak „felismerni nem tudásából”, hogy a játéktárgy nem csupán eszköz, 

hanem egy másik, a valós életben előforduló tárgyat is reprezentál. Az autista gyermekek já-

tékfejlődésének egyik sajátossága, hogy gyakorlatilag teljesen hiányoznak belőle a játék 

szimbolikus és kreatív vonásai. A változatos, fantáziadús játék helyett tárgyakat gyűjt, sorba 

rak, a tárgyak eredeti funkciójától függetlenül annak irreleváns részleteivel, vagy sajátos tu-

lajdonságával foglalkozik, erőteljesen ragaszkodik hozzájuk. Sérül annak képessége, hogy 

interakciót igénylő aktivitásokban vegyen részt. A pervazív fejlődési zavarban szenvedő 

gyermekek spontán játéktevékenységéről beszélve többnyire rugalmatlan, ismétlődő cselek-

vésre vagy cselekvéssorra gondolhatunk. Ha viselkedési repertoárjukban fel is fedezhetünk 

gyakorló vagy szerepjátéknak tűnő tevékenységeket – mintha-játékok vagy azok elemeit, ala-

posabb megfigyelés után többnyire észrevesszük, hogy az elemek mechanikusan visszatérnek, 

és kreativitás, változatosság alig figyelhető meg. Külső személy bekapcsolódásakor, beavat-

kozásakor a gyermekek megzavarodnak, dühösek lesznek, és nem képesek rugalmasan foly-

tatni a tevékenységet. A konstrukciós játékra való képesség ritkábban sérült. A gyermekek 

magukra hagyva többnyire sztereotípiájukba fordulnak, például a fenti módon „játszanak”. A 

szűkebb értelemben vett játéktevékenység hiánya miatt nincsen lehetőségük a világról, főleg a 

szociális világról játék közben ismerteket szerezni, illetve a megszerzett ismereteket rugalma-

san alkalmazni. 

 

4. 8. 1. 4.  A játéktevékenység tanításának célja 

 A játékeszközök adekvát használata. 

 A napi struktúrán belül az önállóan végezhető szabadidős tevékenységek repertoárjának 

bővítése. 

 A játéktevékenység tanulása során a gyermek szerezzen tapasztalatokat a környező 

világról. 

 Játéktevékenységhez kapcsolható általános (kognitív, észlelési, mozgásos) területek 

fejlesztése 

 A játékon keresztül a gyermek társas és kommunikációs készségeinek fejlesztése 

 Kortárskapcsolatok kialakítása 

 Módszertani elvek és javaslatok a különféle játéktípusokhoz 

 

A játékeszközök és tevékenységek funkcionális használatának tanítása, melynek érdekében a 

tárgyi és szociális környezetet tudatosan úgy kell szerveznünk, hogy az aktivitásra késztesse a 

gyermeket. Játszó-környezet kialakítása, mely mind az interaktív, mind a képzeleti 

játéktapasztalatokat elősegíti. 

Játékban való irányított részvétel, mellyel szerepet vállalunk a játékosok irányításában, hogy 

egyre inkább szociálisan koordinált és egyre szofisztikáltabb játékokban vegyenek részt. A 

Szociális kapcsolatok és az egyéni játék-témák kiterjesztésében az alábbi fő feladataink 

vannak: 

 egyéni és csoportos viselkedések megfigyelése 

 a szociális és szimbolikus játék-kezdeményezések támogatása 

 a már megtanult szociális interakciók és játék sémák segítése, begyakorlása, általáno-

sítása 

 a támogatás a már tapasztalt játékosokra való átvitele 
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 nem szabad figyelmen kívül hagyni a magányos játék fontosságát 

Verbális támogatás és modelláláson túl az autizmussal élő gyermekek fejlesztésében gyakran 

használunk vizuális segítségeket is. 

A fejlesztés során a meglévő, funkcionálisan használt készségeket a lehető legtöbb 

természetes helyzetben gyakorolni kell, mert a meglévő készségeket a gyermekek új helyze-

tekben spontán ritkán alkalmazzák. 

 

4. 8. 1. 5.  Megtanulandó játékok: 

Finommotorikát fejlesztő játékok: 

 ki-be pakolás 

 válogatás, csoportosítás 

 építés vízszintesen 

 építés függőlegesen 

 építés különböző formájú, anyagú, nagyságú elemekből 

 építés minta után (felnőtt) 

 illesztés 

 fűzés 

 ujjak ügyesítése mondókákkal, mesékkel 

A megismerő tevékenységet fejlesztő játékok: 

 képes lottó 

 szétvágott képek összeillesztése 

 hasonlóság, különbség észrevételét segítő játékok 

 memória 

 képtörténet kirakása 

 sorozatok 

 hallási differenciálást segítő játékok 

 tájékozódás a hang alapján 

 tárgyak felismerése tapintás útján 

Mozgásos játékok: 

 köralakítás 

 körbejárás 

 párválasztás 

 körjátékok 

 páros játékok 

 menetelés, vonatozás, sétálás 

 egyensúlyozó játékok 

A játékeszközök kiválasztásának szempontjai: 

 a gyermek fejlettségi szintje 

 az adott feladat 

 az esztétikum 

 tartósság, könnyen tisztíthatóság 

 ne veszélyeztesse a gyermek testi épségét 

 legyen választási lehetőség 

 lehetőleg fejlesztő jellegű legyen 

Elvárások az óvodáskor végén: 

 ismerjék az alapvető játékokat 

 legyenek képesek rövid ideig adekvátan játszani 
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 válasszanak maguknak eszközt, használat után tegyék helyre 

 tanuljanak meg elkérni a játékot, tudjanak várni 

 tudjanak egyszerű építményt konstruálni 

 a szerepjátékok elemei jelenjenek meg játékukban 

 ismerjenek dalos játékokat, kapcsolódjanak be körjátékokba 

 legyenek képesek rövid ideig együtt játszani 

 ismerjék a játszótéri játékokat, használják azokat rendeltetésszerűen 

 ha kell, játékukat kísérjék beszéddel 

 a tanult játékokat próbálják továbbfejleszteni 

 

4. 9.  Verselés, mesélés 

Óvodánkban a Mozgásfejlesztés, az Anyanyelv- és kommunikációfejlesztés, Zenei ne-

velés alapjai a Játékra nevelés foglalkozásokba ágyazottan valósul meg.  

A versek mondókák ritmusának érzékeltetése alapozza meg a zenei világban, a különböző 

mozgásformákban való elmélyedést. Az egyszerű gyermekmeséken keresztül ismerjük meg a 

környező világunk eseményeit, történéseit, a természet világát. Tanulságos szociális 

történetekkel igyekszünk érthetőbbé tenni számukra a környezetük reakcióit, és tanítani nekik 

alapvető viselkedési formákat. 

Formája: mikrocsoportos 

  egyéni 

  csoportos 

Ideje: változó, foglalkozásainkba ágyazottan, valamint az ellazulást segítendő az ebéd utáni 

pihenés kezdetekor. 

 

4. 10.  Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Óvodánkban a Zenei nevelés alapjai foglalkozás keretében valósul meg. A zenei ne-

velés lehetőséget teremt a zene, a ritmus személyiségformáló szerepének megalapozására.  

Formája: mikrocsoportos 

  egyéni 

  csoportos 

Ideje:  heti 2 foglalkozás 

Időtartama: 30-40 perc 

Célja: - zenei érdeklődés felkeltése 

 utánzásra késztetés 

 ritmusérzék fejlesztése 

 gyermekek érzelmi életének alakítása, gátlások oldása 

 zenei hallás fejlesztése, környezet hangjainak felismerése 

 beszéd, mozgás, zene, játék összekapcsolása, egymás hatásának erősítése 

 egyszerű népi mondókák, versek, énekek megtanítása 

 színek differenciálása, színazonosítás 

 egyszerű, két-három hangból álló dalok eljátszása speciális hangszerekkel 

 együttzenélés élményének megismertetése 

 zenehallgatás megszerettetése 

(Add a kezed, 209.old.) 

 

Zeneterápia: 

„A kis-és nagycsoportos óvodás gyerekek számára fokozottan ajánlottak a zenés fog-

lalkozások, ennek egy külön ágazata a terápia, mely ötvözi a gyógypedagógiai, pszichológiai 
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terápiás eszközöket a zene erejével. A dalok, mondókák mindkét agyféltekére jó hatást gyako-

rolnak: 

A bal agyféltekét főként a ritmus, míg a jobb agyféltekét a harmóniák stimulálják. Ezek a 

foglalkozások tehát kiemelten jó hatással vannak a gyerekek szociális készségeinek 

fejlődésére, úgy, mint empátia, tolerancia, kommunikáció. A beszéd megindításban nagy sze-

repe van az éneklés, a kiáltás, a hangadás megtanulásában, élményszerű elsajátításában. El-

sődleges cél a nem beszélő gyerekek beszédmegindítása, beszélő gyerekek helyes beszédre, 

énekre, mondóka mondására való buzdítása és a felnőtt-gyerek, gyerek-gyerek közti kommu-

nikáció mélyítésére, gyakorlására. A közös ritmusra való éneklés, mozgás egyben az önfe-

gyelem tudatalatti működését is aktivizálja, melyre fokozott szükség van azoknál a gyerekek-

nél, akik értelmi fogyatékossággal, vagy autizmus spektrum zavarral küzdenek,de bármely 

diszfunkcióra jó hatást gyakorol a zene: a ritmus összerendez, a harmónia összhangba  hoz. A 

zene pozitív hatást fejt ki kognitív téren is: a ritmusérzék fejlesztése az íráskészséget alapozza 

meg, az énekek, mondókák a memória fejlesztését célozzák, játékosan, dalokkal olyan terüle-

teket célzunk meg, mint a testkép, térirányok, sorrendiség, figyelem, koncentráció, terhelhető-

ség, de természetesen a nagymozgás és a finommotorika fejlődése is elengedhetetlen egy-egy 

foglakozás során, mitőbb, az énekhang, a saját hangunk megtalálása, a közös éneklés a peda-

gógusok számára is derűhozó, harmonizáló, pozitív hatású.” (Sönfeld Mátyás gyógypedagó-

gus, zeneterapeuta) 

Énekes, zenés foglalkozásaink felét zeneterápia képezi, mely szinte minden nevelési 

feladatunkat, tevékenységi formánkat segíti. Zeneterapeutánk igyekszik gyermekeink egyénre 

szabott, sérülés specifikus fejlesztését és csoportjaink közösséggé formálását a zene- és 

gyógypedagógia minden alkalmazható eszköztárával 

 

4. 11.  Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Óvodánkban a Vizuomotoros fejlesztés keretein belül valósul meg. 

Vizuomotoros készség fejlesztése: a vizuális és taktilis észlelés, a testséma fejlesztése a szem-

kéz koordináció, alakállandóság, alak-háttér felismerő képesség fejlesztése, a téri tájékozódás 

fejlesztése, a helyes ceruzafogás megtanítása, az ábrázoló kedv felkeltése, technikák, 

eszközök megismertetése. 

A finommotorika fejlesztését, a kéz ügyesítését a gyerekek ábrázoló készségét fejlesztő 

foglalkozás. 

Formája: mikrocsoportos, egyéni 

Ideje:  heti 3 foglalkozás 

Időtartama: 15 – 20 perc 

Célja:  

 kéz és ujjak ügyesítése, mozgékonyságuk fokozása 

 a kéz izomerejének szabályozása 

 a célirányos kézmozgások kialakítása 

 a szem és kéz közti koordináció kialakítása 

 az ujjak tapintásérzetének fokozása 

 a csukló, az ujjak laza mozgatása 

 a látás- tapintás- mozgásérzet együttes szabályozása 

 a dominancia kialakításának segítése 

 a testséma fejlesztése  

 az ábrázoló kedv felkeltése 

 az ábrázolás eszközeinek, a különböző technikáknak megismertetése 

 a helyes ceruzafogás kialakítása 

 a figyelem, az emlékezet, az ügyesség fejlesztése 
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 a téri tájékozódás fejlesztése 

 az analizáló, -szintetizáló készség kialakítása 

 az egyszerű ok-okozati összefüggések felismertetése 

 a beszédkészség fejlesztése 

 alapszínek és egyszerű formák megismertetése 

A nagymozgások és a finommotorika fejlődése egymással szoros kapcsolatban van. A 

mozgásos tanulás közben vizuális, akusztikus, kinesztetikus, taktilis ingerek fejlesztik a per-

cepciót, hatnak a kognitív funkciókra és a beszédre, segítik a manipulációt. A vizuális percep-

ció által alakul a látás, tapintás és mozgásérzet együttes szabályozása. Amikor a gyermekek 

kezét kívánjuk alkalmassá tenni az egyszerű feladatok elvégzésére, vagy ábrázolásra, elsősor-

ban az érzékelés-észlelését kell elvégezni. 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 célirányos mozgás kivitelezése érdeké-

ben számtalan tanulási helyzetet kell létrehozni. Tág területet biztosít az önkiszolgálás e terü-

let fejlesztésére. A testséma fejlődése is szoros kapcsolatban van a mozgás, azon belül a 

finommotorika fejlődésével is. A szem – kéz koordináció fejlesztésének elengedhetetlen fel-

tétele a szem fixáló mozgásának kialakítása, az alak – háttér felfogó képesség, a téri irányok, 

térbeli viszonylatok fejlesztése. Meg kell erősíteni az érzékelő apparátust, fejleszteni kell a 

motoros folyamatokat és a nyelvi képességeket. A különböző fejlesztő játékokkal végzett ma-

nipuláció ügyesíti a gyermek finommotorikáját. 

 

Az értelmileg akadályozott óvodás vizuomotoros készségének jellemzői: 

A motoros készségek és a percepció fejlettsége alapvető szerepet játszanak a kognitív 

képességek kialakulásában. Az értelmi fogyatékos gyermeknél a mozgásszerveződés külön-

böző zavarai gyakran társulnak az észlelés különböző tartományainak zavarával. Mozgásos 

ügyetlensége a manualitásban is megjelenik. A kognitív funkciók sérülése, a pontatlan megfi-

gyelés, a célirányos mozgások kivitelezésének nehézségei, a hibás vizuális emlékezet, a kia-

lakulatlan dominancia, a tartós figyelem, a feladattartás gyengesége, szétszórtságuk, nyugta-

lan magatartásuk nehezíti az ismeretszerzést. A finommozgást igénylő feladatokat erőtlen, 

pontatlan mozgáskoordinációval oldják meg. 

A vizuomotoros foglalkozás kettős feladatot lát el: 

  alkalmassá teszi a gyermeket egyre pontosabb célzott manipulálásra 

 az ábrázoló kedvet igyekszik felkelteni, támogatja az önkifejezését 

Feladatok : 

 olyan nevelési helyzetet kell létre hozni, ahol az ingerek sokoldalú felvétele, szelekciója 

biztosított.  

 törekedni kell a pontos megfigyelésre (fejlesztő játékok, eszközök segítségével) 

 megismerik a különböző. eszközök fogását, elengedését, osztályozását: színek, formák, 

nagyság, súly alapján 

 megtanulják tárgyakat megkülönböztetni tapintással 

 azonos tárgyakat csoportosítanak 

 párosítanak, ritmikus sort alkotnak 

 ujjtornával ügyesítik a kéz ujjait 

 A szem – kéz koordináció, az alak – háttér differenciáló képesség, az alakkonstancia, a 

testséma fejlesztés, az ujjak és kéz ügyesítése mellett a gyermek ábrázoló képességét is 

fejlesztik. Különböző anyagok, technikák megismertetésével, együttes tevékenységgel 

teszik őket alkalmassá arra, hogy örömüket, élményeiket rajzzal, festéssel, mintázással 

is ki tudják fejezni. 
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Az autizmussal élő gyermekek vizuomotoros fejlesztés jellemzői: 

 Az autista gyermekek tárgyakkal való manipulációját megfigyelve szembetűnő az érdeklődés 

hiánya, a tárgyi világ ismeretlen elemeinek megismerésére irányuló spontán késztetés. E 

késztetés lenne az, ami az új anyagok, tárgyak, eszközök megismeréséhez és használatához 

vezethetne. Ennek hiányában tárgyhasználatuk legtöbbször inadekvát, repetitív, és a 

megismerő folyamat során a spontán exploráció gyakran a tárgy lényegtelen tulajdonságaira 

irányul. A fenti problémák miatt a vizuomotoros képességek kialakítása és a meglévő képes-

ségek, készségek fejlesztése a normál fejlődésmenetet követve, a gyermek fejlettségi szintjé-

hez igazodva strukturált tanítási helyzetben, speciális módszerekkel valósítható meg. A fej-

lesztés célja a tárgyakkal való olyan szintű manipuláció, amely képessé teszi a gyermeket te-

vékenységek elvégzésére és a funkciónak megfelelő eszközhasználatra, saját fejlettségi szint-

jén. A középtávú (kb. egy óvodaévet felölelő) célok meghatározásához mindenkor szükséges 

a gyermek aktuális vizuomotoros készségszintjének felmérése. A vizuomotoros felmérés 

eredményeinek birtokában, és a gyermek egyéb területen felmért (kognitív, kommunikációs, 

viselkedésbeli) jellemzői alapján tűzhetők ki a fejlesztési célok. A fejlesztés egyéni helyzet-

ben, egyénre szabott fejlesztési terv alapján valósítható meg. A középtávú fejlesztési célok 

elérése érdekében azokat kisebb lépésekre kell lebontanunk, ügyelve arra, hogy a már meg-

lévő készségekre alapozzunk és várjuk el azok folyamatos alkalmazását más területen is. 

A fejlesztés feladatai: 

 finommotoros alapkészségek kialakítása 

 kéz és ujjak mozgatása 

 két kéz összehangolt mozgatása 

 tárgy megfogása, elengedése  

 csippentőfogás, stb. 

 finommotorika általános fejlesztése 

 szenzomotoros koordináció fejlesztése 

 percepció fejlesztése 

 testséma és lateralizáció kialakulásának segítése 

 térbeli tájékozódás fejlesztése 

 nyomaték javítása 

 grafomotoros készségek fejlesztése 

Ajánlott feladattípusok: 

1. Szem - kéz koordináció fejlesztésére irányuló feladatok: 

 konstrukciós játékok szétszedése, illesztése, csavarozása 

 papírtépés, hajtogatás 

Az ábrázolás, alakítás fejlesztésének lehetőségei 

2. Mintázás 

 homok: formázás, építés, formakitöltés 

 víz:  töltögetés, pancsolás 

 gyurma:  lapítás, sodrás, gömbölyítés, formálás 

 agyag: formálás 

3. Festés  

 kézzel:  tenyérrel, öt ujjal, ököllel, egy ujjal 

 eszközökkel: szivacsos flakonnal, szivacs-ecsettel, vastag ecsettel 

4. Nyomdázás: szivaccsal, dugóval, terményekkel, játéknyomdával 

5. Papírmunkák: gyűrés, tépés, sodrás, ragasztás, nyírás 

6. Rajzolás: vastag zsírkrétával, vastag színessel, grafit ceruzával 

7. Vegyes technikák  
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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 gyermekekkel is igyekezzenek 

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 megközelítőleg helyes ceruzafogása 

 szívesen ábrázoljon 

 használja a megismert eszközöket 

 rajzában alakuljon ki a helyes nyomaték 

 tudjon egyszerű ábrát, ritmikus sort kirakni 

 munkájában balról jobbra haladjon, alakuljon ki kezessége, testsémája 

 

4. 12.  Mozgás 

 A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, 

ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás), és testi képességeit, mint az erő, 

ügyesség, gyorsaság, állóképesség, társra figyelés. Hozzájárulnak a harmonikus, 

összerendezett, fegyelmezett nagy és kismozgások kialakulásához. 

 Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró-képességét és az 

egyes szervek teljesítőképességét. 

 A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelis-

merést, a döntést és az alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség akarati 

tényezőinek alakulását. 

 A tornának, játékos mozgásoknak az óvodai nevelés minden napján - az egyéni szük-

ségleteket és képességeket figyelembe véve – minden gyermek számára lehetőséget kell 

biztosítani. 

 

4. 12. 1.  Mozgásfejlesztés-foglalkozás 

A foglalkozás fő feladata az alapmozgások kialakítása, korrigálása, a koordinációs zavarok, a 

mozgásos ügyetlenség csökkentése, a testi-lelki harmónia, a jó pszichomotoros állapot 

kialakulásának elősegítése. 

Formája: csoportos  

Ideje:  naponta 

Időtartama: 15 - 30 perc 

Célja:  

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

 a motoros tanulás elősegítése, a mozgásos gátlás oldása; 

 az utánzókészség fejlesztése; 

 a légzéstechnika javítása; a ritmusérzék fejlesztése; 

 a figyelem, emlékezet, beszéd, mozgás összekapcsolása;  

 a szenzomotoros ismeretszerzés lehetőségeinek javítása; testséma fejlesztése 

 az egyensúly- és mozgáskoordináció fejlesztése; 

 a téri tájékozódás fejlesztése, 

 ügyesség, állóképesség, erő fejlesztése; 

 

Mozgásmintákból épülnek fel a motoros készségek, a sok-sok gyakorlással, ismétléssel 

lesznek pontosak, célszerűek. A célunk az, hogy a gyermek saját aktivitásán át jusson újabb és 
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újabb tapasztalatokhoz, amelyek az érzékszervi és mozgásos tanulás további fejlődését 

szolgálják. 

 

4. 12. 2.  A tanulásban-, értelmileg akadályozott- és autista gyermekek mozgásának 

jellemzői 

Gyermekeink mozgásának szembetűnő vonása a bizonytalan, ügyetlen, kevésbé har-

monikus mozgás. Járásuk általában széles alapú, darabosan szervezett, a kezek együttmozgása 

részleges, vagy nem alakult ki. Gyakori a csecsemőkori reflexprofil egy részének fennmara-

dása, amely az idegrendszer érésének meglassúbbodásához, súlyosabb esetben elakadásához 

vezet. A szenzomotoros éretlenség a fejletlen testséma, a taktilis hárítás, a zavart kinesztetikus 

észlelés, a nagy- és finommotorika koordinálatlanságában érhető tetten. Az ingerre való rea-

gálásuk pontatlan, megfigyelésük bizonytalan. Mozgásuk ritmusa diszharmonikus, statikai 

hibák, tartási rendellenességek, esetenként izomtónus zavara figyelhető meg. 

A pszichoszomatikus fejlődési tempójuk meglassúbbodott, egyenetlen.  

Tanítványainknál a mozgásfejlődés során bizonyos fázisok kimaradnak, kevésbé gya-

korlódnak be, illetve hibásan rögzülnek. Ez a mennyiségi és minőségi eltérés megmutatkozik 

a mozgáskoordináció és egyensúlyérzék zavarában, a mozgás kivitelezésének pontatlanságá-

ban, a testséma, a téri, időorientáció fejlődésének elmaradásában, ügyetlen, lassú mozgásban, 

vagy hipermotilitásban. 

A figyelem zavara miatt gyakran egyszerű feladatok utánzására képtelenek; gyakori a 

mozgásos félelem.  

Az autizmussal élő gyermekek viselkedésének leírásakor gyakran találunk olyan jellemzőket, 

amelyek a mozgással kapcsolatosak (sztereotip, repetitív mozgások, pl. hintázás, céltalannak 

tűnő futkározás, ugrálás; hiperaktivitás stb). Gyakran a mozgás fejlődése azért marad le, mert 

hiányzik a kortársakkal/felnőttekkel játszott, szociális készségeket kívánó társas-mozgásos 

játékra való igény. 

Az autizmussal élő gyermekek nagy különbséget mutatnak a mozgásfejlődés területén. 

Vannak, akik életkoruknak megfelelően mozognak, vagy akár ügyesebbek is bizonyos moz-

gásokban (pl. mászás), mint egészségesen fejlődő kortársaik, de gyakran előfordul, hogy 

mennyiségi és minőségi eltéréseket találunk. Jellemző lehet a lassabb fejlődési tempó, a fejlő-

dés szabálytalansága, egyenetlensége (pl. bizonyos fázisok kimaradnak, kevésbé gyakorlód-

nak be, másokra sokkal több időt fordít a gyermek), valamint a spontán utánzás hiánya.  

Dyspraxia, súlyosabb esetekben apraxia jelensége kíséri fejlődésmenetüket; gyakori a 

mozgásminták automatizálásának nehézsége, vagy ezek fluens előhívása, „lefuttatása”. Az 

időben, térben tájékozódás nehézségei a motoros válaszok szervezésének képességét is hátrá-

nyosan befolyásolják.  

 

4. 12. 3.  A pszichomotoros fejlesztés 

Óvodánkban a Mozgásfejlesztés keretén belül valósul meg 

Az óvodai mozgásnevelés feladata, hogy fejlessze az erőt, ügyességet, gyorsaságot, 

állóképességet, a biztos egyensúly kialakítását, növelje a teljesítőképességet, továbbá javítsa a 

hibás, összerendezetlen mozgásokat.  

A pszichomotoros fejlesztés gyermekeink egyedi készség-képesség struktúrájához, 

szükségleteihez igazodik: mozgásnevelés eszköz- és módszertanával valósítja meg a kölcsö-

nösséget igénylő társas viselkedési készségek fejlesztését; a kommunikáció, irányíthatóság- és 

viselkedés kontroll, szelektív figyelem, tevékenységváltás- és gondolkodás rugalmasságának 

alakítását célozza.  

A kinesztetikus, haptikus észlelés minősége, valamint a nagy- és finommotoros működés 

pontos szervezése elválaszthatatlan egységet, dinamikus egyensúlyi rendszert alkot, ezért (az 
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autizmus specifikus) fejlesztés kiemelt területe a szenzomotoros integráció státusz- és fo-

lyamatdiagnosztikája, valamint terápiája.  

Sajáttest-észlelés szenzoros komponensének fejlesztését, az idegrendszer működésének 

alapstruktúráit képező vesztibuláris- és taktilis ingerek közvetítését oldják meg az alkalmazott 

bazális stimulációs, Delacato-, Ayres-, alapozó-, TSMT-, Bobath- terápiás elemek. 

Intermodális és szeriális integráció rehabilitációja a(z esetleges) hypo- és hyperszenzitív ész-

lelés-feldolgozási területek működésének  normalizálását is elősegíti az alulműködő rendsze-

rek többletinger szükségletének fedezésével, a túlérzékeny feldolgozás leépítésével. 

Speciálisan kialakított akadálypályák felhasználásával a szenzomotoros integráció komplex 

fejlesztését célozzuk. Mindez az életkori sajátosságok, sérülés specifikumainak együttes 

figyelembevételével történik: kóros reflexprofil leépítését segítik, játékosság- és mozgásigény 

levezetését is biztosítják. 

Szem-kéz, szem-láb megfelelően koordinált együttműködésének alakítása, harmonikus és 

gazdaságos mozgás, helyes testtartás, és alapvető kultúrtechnikák elsajátításának alapját 

képezi. Mozgásnevelésbe ágyazott térbeli tájékozódás fejlesztése révén az időben tájékozó-

dás, a szervezés és kivitelezés képességének, az önellátás fejlődésének megsegítését célozza; 

téri vizuális vázlattömb, irányok, testséma, testtudat, éntudat fejlesztése révén a teljes kognitív 

struktúrára hatást gyakorol, komplex fejlesztést valósít meg. 

 

 

A mozgásfejlesztés szintjei: 

1. játékos utánzó gyakorlatok 

2. alapmozgások kialakítása, korrigálása, gyakorlása 

3. mozgásos játékok 

 

1. Játékos utánzó gyakorlatok: 

Az utánzókészséget a nagymozgások utánzásával lehet a legjobban fejleszteni. 

Első lépés a passzív mozgásindítás, eleinte sok ringató, gurítós játékot játszunk, amely 

fejleszti az utánzókészséget és sikerélményt biztosít. A mondókával, verssel, énekkel kísért 

gimnasztikai gyakorlatok az egész test átmozgatását célozzák. Az énekek, versek megadják a 

mozgások ritmusát, egyszerűek, könnyen utánozhatók, felkeltik a gyermek érdeklődését. Ál-

taluk megismerik az egyes testrészeket, és azt, hogy azok egymástól függetlenül is mozgat-

hatók. Testsémájuk, testtudatuk, testfogalmuk fejlődik. Ezekkel párhuzamosan gesztussal kí-

sért mondókákat tanulnak, amely a beszédmegértés és beszédkésztetés, a figyelem, az emlé-

kezet fejlődését vonja maga után. Célunk, hogy megtanítsuk a gyermekeket a különböző 

helyzetekben való értelmes cselekvésre, célirányos mozgásra.  

2. Alapmozgások kialakítása: 

Ezután a gyermeki mozgásfejlődés állomásainak megfelelő alapmozgások kialakítására, 

gyakorlására térünk át, majd az alapmozgásokból állítunk össze mozgássorokat, aka-

dálypályát.  

Célunk 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 csoportos együttlét alatt megtanulnak egymásra figyelni, 

egymást megvárni, segíteni egymáson. Megtanulnak egyszerű verbális utasításokat végrehaj-

tani. A különböző minőségű talajon, szeren, szabadban végzett, sokoldalúan begyakorolt 

mozgások hatására gazdagodnak ismereteik önmagukról. A páros gyakorlatok a kapcsolatte-

remtést is segítik. A foglalkozások e részének tervezésekor különös figyelmet fordítunk a 

gyermek állapotára, a(z esetleges) társuló fogyatékosságára. 

3. Mozgásos játékok 
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Feladata a tanult mozgásformák játékos gyakorlása, egyszerű szabályok megismerése, a 

versenyszellem előhívása, a foglalkozás játékos lezárása. 

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 helyes légzés tudatosítása, gyakorlása, melyek 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. 

 

Nagymozgás: 

Foglalkozás tervezésénél figyelembe vesszük az utánzási képesség, beszédértés, irá-

nyíthatóság, figyelem elterelhetőségének szintjét, mozgás mennyiségi és minőségi egyedi 

jellemzőit. 

A gyermek motoros fejlődésének felmérését a Nottingham Southerland House School által 

kidolgozott fejlődési kérdőív alapján végezzük, a már kialakult készségekre építkezünk a 

fejlesztés során. A felmérések kiértékelése után megtervezzük a gyermek számára megfelelő 

foglalkoztatási formát, amely lehet mikro-, vagy kiscsoportos helyzet (ha a gyermek képes 

utánozni és magára vonatkoztatja a frontális utasításokat). 

Ahhoz, hogy az autizmussal élő gyermek számára átláthatóvá, érthetővé tegyük, hogy mit kell 

tennie, hova kell mennie, meddig lesz ott, vizuális segítségeket kell nyújtanunk. Ehhez a 

gyermek képességszintjének megfelelően előre jelezzük a napirendben, hogy mikor lesz 

mozgásfoglalkozás, meddig tart és milyen gyakorlatok lesznek. A vizuálisan támogatott torna 

során zsetonok azt jelölik, hogy hányszor kell végrehajtani egy feladatot. A vizuálisan támo-

gatott mozgás-foglalkozás során fontos, hogy a feladat végrehajtás helyét is kijelöljük a 

gyermek számára (pl. célba dobásnál egy karika jelzi azt, hogy hova álljon, honnan dobjon). 

Az egymás után következő feladatok sorrendjét rajzokkal vagy fotókkal jelöljük, ha készen 

van a feladattal, leveheti vagy lefordíthatja a kártyát. Ha a feladatok sorrendjének begyako-

roltatása a cél, a tornaeszközöket körben helyezzük el. A feladatok folyamatos ismétlése biz-

tonságérzetet nyújt a gyermeknek. Később egy-egy elemet változtatunk a körben. Ha a moz-

gás eleinte még nem öröm a gyermek számára, akkor használunk külső motivációt, amely 

egyénenként változhat; fizikai prompttal segítjük, ha utánozni képtelen a mozgássort. 

Mozgásos játékok megtervezésénél figyelembe vesszük, hogy a játék- és versenyhelyzetek 

kötetlenebb szituációkat eredményeznek, zajosabbak, ingerdúsabbak, melynek átlátása, 

megértése problémát jelenthet számukra; rugalmasabb alkalmazkodást, nagyobb figyelem-

koncentrációt kívánnak. Nehézséget jelenthet a sorra kerülés követése és kivárása, a csapatjá-

tékokban a társakkal való kooperálás, a vesztés elviselése.  

Kezdetben lehetőleg olyan feladatokat tervezünk, melyhez nem szükséges a társakkal való 

együttműködés vagy eszközmegosztás, később a szociális interakciók, viselkedéskontroll és 

alkalmazkodó készség facilitálása kerül előtérbe a tervezés és megvalósítás során. 

 

Finommozgás: 

A rajzolás, festés, vágás, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka különböző fajtái, a 

műalkotásokkal való ismerkedés is fontos eszközei a gyermeki személyiség fejlesztésének. 

Az autizmussal élő gyermekre azonban gyakran a finommotorikus készségek fejlődésének 

késése jellemező. Értelmi akadályozott és és autizmussal élő gyermekek tárgyakkal való 

manipulációját megfigyelve szembetűnő az érdeklődés hiánya, a tárgyi világ megismerésére 

irányuló spontán késztetés deficitje. E késztetés lenne az, ami az új anyagok, tárgyak, 

eszközök megismeréséhez és használatához vezethetne. Ennek hiányában tárgyhasználatuk 
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legtöbbször inadekvát, repetitív és a megismerő folyamat során a spontán exploráció gyakran 

a tárgy lényegtelen tulajdonságaira irányul. 

A fenti problémák miatt a vizuomotoros képességek kialakítása, és a meglévő képességek, 

készségek fejlesztése a normál fejlődésmenetet követve, a gyermek fejlődési szintjéhez 

igazodva strukturált tanítási helyzetben, speciális módszerekkel valósítható meg. A fejlesztés 

célja a tárgyakkal való olyan szintű manipuláció, amely képessé teszi a gyermeket tevékeny-

ségek elvégzésére, a funkciónak megfelelő eszközhasználatra, így az ADL funkciók kialakítá-

sában is megjelennek, hiszen az életkorának megfelelő szabadidős tevékenységek megismer-

tetése, mozgásos és praktikus ismeretek begyakoroltatása révén egész személyiségfejlődését 

meghatározza. A fejlesztések eszközeit annak függvényében választjuk meg, hogy a szüksé-

ges finommotorikus készség kialakult-e, kialakulóban van vagy kialakulatlan, ezen kívül azt 

vesszük figyelembe, hogy milyen a gyermek érzelmi viszonyulása a feladathoz. Az utóbbi 

szintén nagyon fontos, hiszen a fejlesztés során olyan eszközöket kell a gyermek elé tenni, 

amelyeket kedvel, melyek neki sikerélményt, örömet szereznek. 

A gyermek képességeitől függően a fejlesztés történhet a csoportban, a többiekkel együtt vagy 

egyéni helyzetben. Az önálló munkavégzés elősegítésére, a tevékenység megszervezéséhez az 

autizmussal élő gyermeknek általában nem elég, ha szóbeli instrukciókat adunk, és 

bemutatjuk a folyamatot. Szüksége lehet vizuális segítségre, folyamatábrára, azon a 

szimbólumszinten, melyen a gyermek leginkább megérti a jelentéseket. 

 

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 meg, próbáljanak betartani. 

 a légzéstechnikájuk tudatosuljon/javuljon 

 a ritmusérzékük fejlődjön 

 a figyelem, emlékezet, beszéd, mozgás összekapcsolása több szinten megvalósuljon 

 a szenzomotoros integráció területén fejlődjön 

 egyensúlyérzéke, mozgáskoordinációja, téri tájékozódása fejlődjön; 

 

4. 13.  A külső világ tevékeny megismerése 

 A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb 

természeti-, emberi-, tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 

felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi 

alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

 A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 

szükségesek.  

 A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is 

birtokába jut a gyermek. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: 

alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete. 
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 Feladatunk, hogy lehetővé tegyük a gyermek számára a környezet tevékeny megisme-

rését elegendő alkalom, időkeret, eszközök biztosítása révén a spontán és szervezett 

tapasztalat- és ismeretszerzésre. Igyekszünk elősegíteni a gyermek önálló 

véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a 

környezet alakításában. 

 

4. 13. 1.  Hagyományok kialakítása 

A hagyományok minden közösség életében nagy jelentőségűek. A készülődés, az ün-

nepi hangulat, majd a rá való emlékezés, fényképek, filmek nézése sok közös élmény forrása 

lehet. Erősíti az összetartozást, segíti az egymás figyelését, az egymásnak segítést. Fokozza 

önmaguk megismerését, önbizalmukat. A hagyományok egy-egy közösség sajátjai, csak rájuk 

jellemző apró mozzanatokkal, intimitásokkal bírnak. Hagyomány lehet, pl. az alvás előtti rö-

vid mese, a reggeli közös éneklés, névsorolvasás, a közösen megünnepelt születésnapok, név-

napok, akadályverseny egy-egy ünnephez kapcsoltan. Az ünnepek is a hagyományépítést 

szolgálják. A legjelentősebbek: mikulás, karácsony, farsang, anyák napja, gyermeknap, tanév-

záró ballagás. Ezek egy része csoportban zajlik, más része a szülők számára is nyilvános. 

 

4. 14.  Munka jellegű tevékenységek 

 A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tanulással sok vonat-

kozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű játékos 

tevékenység (az önkiszolgálás, segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a 

csoporttársakkal együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi 

megbízások teljesítése, az elvállalt egyéb munka, a környezet-, a növény- és 

állatgondozás stb.). 

 A gyermek munka jellegű tevékenysége  önként - azaz örömmel és szívesen - végzett 

aktív - a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez 

szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok (mint például a kitartás, az 

önállóság, a felelősség, a céltudatosság) alakításának fontos lehetősége, a közösségi 

kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze a saját és mások elismerésére 

nevelés egyik formája. 

 A gyermeki munka tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való együttműködést 

és folyamatos konkrét, reális, vagyis saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel. 

 

4. 14.1.  Munka jellegű tevékenységek gyermekeink esetében 

A középsúlyos és enyhén értelmi fogyatékos óvodások szívesen tevékenykednek, "se-

gítenek". Ha a gyermek érzi munkája fontosságát, szívesen hajt végre egyszerű feladatokat 

önmaga ellátására, társai javára.  

A felnőttet utánozva egymásnak is szívesen segítenek, gyakran elvégezve egymás helyett a 

feladatot, segítenek az eszközök kikészítésében, elrakásában, terem átrendezésben. Az 

irányított, verbálisan és/vagy vizuálisan támogatott, apró lépésekre bontott és begyakoroltatott 

végrehajtása a feladatoknak növeli önbizalmukat, kompetencia érzésüket. Énközpontú szem-

léletük mintegy „feloldódik”, miközben egymást segítve tevékenykednek. Segíti térben-, idő-

ben való orientációjuk fejlődését, jobb szervezés, pontosabb motoros válasz kialakulását. A 

fejlesztéseken elsajátított készségek-képességek így tudnak beépülni a gyermek egész napi 

tevékenységébe, az önellátás különböző színterein. 

Fontos, hogy a szülők is igényeljék az otthoni feladatvégzést, s a későbbi önálló életvezetés 

érdekében bízzák meg őket egyszerű feladatokkal - erre bátorítjuk, bíztatjuk a szülőket. 
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4. 15.  A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

„Amit hallok, elfelejtem, 

amit látok, arra emlékszem, 

amit csinálok, azt megértem.” 

 

 Az óvodánkban a nevelés folyamatos, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését 

támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó 

helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, udvaron, sétákon, kirándulásokon 

szerzett tapasztalatokon keresztül valósul meg. 

 A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervet fog-

lalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. Az 

erre való motiválás jelentős szerepet játszik a foglalkozások tervezésében, 

irányításában. 

A nevelés lehetséges formái az óvodában: 

 a spontán játékos tapasztalatszerzés; 

 a cselekvéses tanulás;  

 a gyakorlati problémamegoldás. 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

 az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedésnevelés (szokások 

alakítása), 

 az irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 

 Személyre szabott pozitív értékeléssel segítjük a gyermek személyiségének kibonta-

kozását. 

Célunk:  

 az óvodás gyermekeink kompetenciáinak fejlesztése, a képességek fejlesztése. Építünk 

a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire; 

 a spontán játéktevékenység fokozatosan szándékos tanulási tevékenységgé váljon. 

Feladataink: 

 a gyermek a környezetét felfedezve, kutatva és tapasztalatokat gyűjtve jusson 

ismeretekhez; 

 a játékban rejlő lehetőségek kihasználása spontán és irányított, kezdeményezett játék 

során; 

 a motoros, perceptuális tapasztalatszerzés biztosítása   

A tanulás szervezeti formái: - játékba integrált tanulás - kötetlen; 

 tevékenységközpontú tanulás. 

  

A tanulási formát meghatározza: - a csoport összetétele 

-  az adott foglalkozás témája, anyaga 

Sikernek tekintjük, ha az óvodánkba járó gyermekek többsége az óvodáskor végéig eljut az 

alábbi fejlettségi szintre: 

 érzékelés és észlelés differenciálódik; téri észlelése, tájékozódása pontosabbá válik, 

vizuális és akusztikus differenciálása finomodik; 

 megjelenik a szándékos figyelem, a felidézés, a fogalmi gondolkodás; 

 felfedezi az ok-okozati összefüggéseket, következtet, ítéletet alkot; 

 képes együttműködni a felnőttekkel és társaival; 

 viselkedéskontrolljának színvonala és kommunikációs eszközei lehetővé teszik az 

adekvát, érdekérvényesítő kommunikációt 
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"...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.. Autizmussal élő óvodásaink esetében a felmérések fókuszában a szociális 

adaptáció színvonala, a spontán kommunikációs szint, és a kognitív képességek állnak. Az 

egyes képességterületek fejlesztése közvetlenül a felmért meglévő és kialakulófélben lévő 

készségek azonosításán alapszik. 

 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 bár legyenek változatosak, de ne legyen túl nagy a különbség a régi és 

újabb feladat között. 

 

4. 16.  A fejlődés jellemzői 

4. 16. 1. A gyermek fejlődési ütemének ellenőrzése: 

A foglalkozások rendszerének kialakítását, az egyéni kiscsoportos és csoportos fej-

lesztési formák kialakítása, a pedagógiai vizsgálatok alapján meghatározott fejlettség hatá-

rozza meg. A fejlesztés folyamatában a gyermek fejlődéséről a visszajelzést a pedagógiai 

vizsgálat és megfigyelés biztosítja. 

Gyógypedagógusaink a gyermekekről megfigyeléseiket írásban rögzítik. Az újonnan érkező 

gyermekekről, az év eleji szoktatási idő alatt végzett megfigyelések, pedagógiai vizsgálat 

alapján, november elején elkészítik a pedagógiai jellemzést. A gyermekről készített jellemzés 

a szülő tájékoztatására szolgál. 

Pedagógiai jellemzés főbb szempontjai: 

megjelenés, magatartás, mozgás, kommunikáció és beszéd, vizuomotoros koordináció, játék, 

önkiszolgálás jellemzése, kognitív fejlettség 

Rendszeressége a továbbiakban: szakértői vélemény kéréséhez, kontroll vizsgálatot 

megelőzően. 

Az óvoda – törvényi kötelezettségének eleget téve, a jogszabályi előírásnak megfelelően - az 

óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi. A gyermek önmagához mért 

fejlődésének eredményét legalább évente kétszer (szükség estén többször is), félévkor és a 

tanév végén megismétli, rögzíti. 

 

4. 16. 2.  A mérés és értékelés formái, sajátos szempontjai: 

A mérés-értékelés alapvető funkciója az értelmileg akadályozott és az autizmussal élő 

kisgyermekeknél eltér attól, ami az óvodákban megszokott. A mérések elsősorban diagnoszti-

kus jellegűek. Tájékoztatnak a gyermek állapotáról, mérik a fejlesztés eredményességét, meg-

határozzák annak további irányát. Az értékelés tájékoztatásul szolgál a szülők számára is. Az 

autista gyermek számára, sérülésspecifikusságából eredően, a szociális elvárásokat tartal-

mazó, elvont közösségi megegyezéseken alapuló, értékelés-minősítés nem motiváló, nem is 

mindig érthető. A konkrét és azonnali, folyamatos visszajelzés viszont jól érthető számukra. 

Esetükben az egyéni képességeknek megfelelő értékelő rendszer az egyetlen hatékony eszköz 

és módszer az énkép, az önértékelés, önkontroll kialakításában. Ezek a visszajelzések lehető-

leg pozitív tartalmúak. 

Óvodásaink teljesítményeinek értékelésnél minden esetben az a legfontosabb szempont, hogy 

a gyermek önállóbbá vált-e, és hogy milyen mértékben képes az elsajátított ismereteket 

alkalmazni. 
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Ennek mérésére óvodásainknál az informális felmérések típusai közül a  

 Pedagógiai megfigyelést, és a  

 a Fejlődési kérdőívet használjuk. 

 Értelmileg akadályozott óvodásaink szociális és személyiségfejlődésének mérését a P–

A–C vizsgálati módszerrel/ annak az S/P-A-C 1. változatával végezzük. 

 Autizmussal élő (ép intellektusú, vagy társult mentális sérüléssel élő/ tanulásban vagy 

értelmileg akadályozott) óvodásaink fejlődésének nyomonkövetésére a Fejlődési 

kérdőívet (Nottingham Southerland House School kérdőívének fordítása) használjuk. 

A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk gyermekük fejlődéséről. 

Pedagógiai értékelőlap: 

A gyógypedagógusok Értékelőlapot töltenek ki félévkor és a tanév végén. Így nyomon 

követhető az előrehaladás illetve a korrekció szükségessége az egyes részterületeken. Az ér-

tékelőlap a szülők tájékoztatására szolgál gyermekük fejlettségéről. 

Az értékelés a következő területekre terjed ki: megjelenés, magatartásjellemzői, be-

szédfejlődés jellemzői, játékhasználat, játék fejlettségi szintje, mozgás jellemzése, fejlettségi 

szintje, finommotorika jellemzése, megismerő tevékenység, önkiszolgálás elért fejlettségi 

szintje, általános tájékozottság 

Az óvoda pedagógusai rendszeres esetbeszéléseken, team munkában keresik a lehető legjobb 

megoldást egy-egy gyermek esetében. Ez a team esetenként kiegészül a gyermeket kezelő 

pszichológussal, logopédussal. 

A tanköteles korba lépő gyermekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Re-

habilitációs Bizottság iskolaérettségi vizsgálatán vesznek részt. A bizottság véleménye, a 

gyermekkel foglalkozó pedagógus és a szülő véleménye alapján kezdi meg a gyermek tanul-

mányait általában a középsúlyos értelmi fogyatékosokat nevelő általános iskolában. Néhány 

jól fejlődő gyermek az enyhe értelmi fogyatékosokat nevelő általános iskolába kerül, illetve 

van, aki felmentettként további gyógypedagógiai óvodai ellátást kap. 

A szülők a napi beszélgetések, a szülői értekezletek, a gyermek kiállított munkái, illetve az 

évi 1 alkalommal megrendezett "nyílt nap" során -- és az azt követő konzultáción 

győződhetnek meg gyermekük fejlődéséről. 

 

4. 17.  A programellenőrzés és értékelés rendszere 

Az ellenőrzési formák: folyamatos megfigyelés, feljegyzések készítése, munkaközösségi 

megbeszélések, a gyermekek cselekedeteinek, viselkedésének elemzése, fejlődési tesztek 

végzése, felmérések, nyomonkövetések, így nyomon követhető az előrehaladás illetve a kor-

rekció szükségessége az egyes részterületeken, az iskolai beválás vizsgálata. 

Az ellenőrzésben résztvevők: munkaközösségvezető, tagozatot felügyelő igazgatóhelyettes. 

Az ellenőrzés részben folyamatos, részben ciklusonkénti, pl. bizonyos célzott ellenőrzés: 

szokások elsajátítása, erőfeszítés, munkában való részvétel; vagy egyes fejlesztési terület 

eredményei. 

Másrészt félévenkénti: a magatartás, a viselkedés változása, a képességek fejlődése, a 

továbbhaladás lehetőségei stb… 

 

4. 18.  Irodalomjegyzék 

Kissné Haffner É. –Szabó B. –Wagner P (1997).: Add a kezed! Középsúlyos értelmi 

fogyatékos óvodások nevelési programja /OKI által minősített program/ 

Értelmileg akadályozott gyermekek óvodai fejlesztése In.:.Rosta Katalin szerkesztése: Add a 

kezed! A mentális fejlődés segítése sajátos nevelési igényű gyermekeknél /Logopédia Kiadó, 

2005/ 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről 
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Pedagógiai Analízis és Curriculum A szociális és személyiségfejlődés mérésére értelmi 

fogyatékos személyeknél, Kézikönyv S/P-A-C 1 súlyos értelmi fogyatékos személyek 

számára 1-5 év közötti fejlettségi szint esetén,; Űrlap In.: Dr. H. C. Günzburg: Pedagógiai 

Analízis és Curriculum a szociális és személyiségfejlődés mérésére értelmi fogyatékosoknál ; 

Az eljárás négy változata /ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest 

2000 –és Melléklet 

Fejlődési kérdőív (Nottingham Southerland House School /kérdőív fordítás 

 

4. 19.  A többségi óvodákban megvalósuló – integrált – nevelés, oktatás 

A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését 

elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált 

nevelése. Az együttnevelést vállaló intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos 

nevelési igényű gyermeknek, mint részvétet és védettséget. 

 

4. 19. 1. Az integrált fejlesztésben résztvevő óvoda: 

a) pedagógiai programjának kiegészítésekor és a speciális tevékenységek megvalósításakor 

figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit, 

b) külön gondot fordít arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak 

leküzdéséhez. 

c) a befogadó óvoda vezetője támogatja a pedagógusok részvételét az óvodai integrációt 

segítő szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken.,  

Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának 

típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben lehetőleg 

tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, terapeuta segíti (módszertani intézmény, 

utazótanári szolgálat). Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok 

felkészítésére, a fogadó óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére és folyamatos 

tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda együttműködésére is 

kellő hangsúlyt helyez. 

Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális 

eszközöket, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a 

szakértői bizottság javaslatot tesz. 

 

4. 19. 2.  Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a 
foglalkozásokhoz, önmagához mért fejlődése tekinthető, melynek eredményes 

megvalósítását az alábbiak szolgálják: 

a) Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és a 

sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk 

megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény 

típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, 

pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az 

együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus 

 szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz, 

 a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a 

gyermek fejlődésének elemzése alapján – szükség esetén – eljárásait megváltoztatja, az 

adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja, 

 egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 

 alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 
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 együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

c) A gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező  szakirányú 

végzettségű gyógypedagógus   az együttműködés során: 

 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását, 

 javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a 

gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására, 

 segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd)eszközök kiválasztásában, tájékoztat a 

beszerzés lehetőségéről, 

 együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó 

óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

 segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában, 

 kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával, 

– részt vesz a befogadó közösség felkészítésében 

 részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában. 

Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló közoktatási intézmények igénybe vehetik az 

egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve 

pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó 

gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét a köznevelés-

fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint. 

 

 

 

 

5. AZ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

 

5. 1.  Az értelmileg akadályozott tanulók általános iskolájának célja 

 Tagozatunkon, a speciális fejlesztő tagozaton többségben vannak az autizmussal élő, 

tanulásban/értelmileg akadályozott tanulók. Nevelésükben-oktatásukban speciális 

szükségleteikre koncentrálunk, próbáljuk a hiányzó vagy sérült funkciókat kompenzálni. A 

kommunikációs, a szocializációs készségek és a rugalmas viselkedésszervezés fejlesztését 

tartjuk elsődlegesnek autizmusspecifikus módszerekkel, eszközökkel. A fejlesztés elsődleges 

célja a felnőttkorra elérhető lehető legmagasabb szintű szociális adaptáció és önállóság 

elérése. A tanulók értelmi képességének függvényében lehetővé válhat valamely tananyag 

speciális módon történő feldolgozása és átadása. Tanulóink csoportjai igen heterogének, 

számukra nem minden esetben lehetséges a kerettantervben megjelölt műveltségi területek 

szerinti oktatás. Az ő esetükben speciális fejlesztési területek szerint történik a nevelés. 

Az értelmileg akadályozott tanulók nevelésének-oktatásának legalapvetőbb célja a 

szociális beilleszkedés megvalósítása. Ennek érdekében fő feladataink: 

 a személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása 

 a szocializációs képességek kiemelt fejlesztése 

 a folyamatos motiváció biztosítása 

 a tanulói aktivitás serkentése 

 életszerű, gyakorlatorientált képzés 

 az életvezetési technikák elsajátíttatása, gyakorlása 

 a képességek korrekciója és fejlesztése 

 az egyéni és kiscsoportos fejlesztés biztosítása 

 az épen maradt kevésbé sérült területek feltárása, fejlesztése 
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 egyénre szabott terápiák alkalmazása 

 terápiás eljárások alkalmazása a hátrányok csökkentésére 

 a személyiség gazdagítása 

 társas kapcsolatok kialakítására való törekvés 

 képességekhez mért munkafolyamatok elvégzésére való felkészítés 

 kiegyensúlyozott, az egyéni különbözőségeket figyelembe vevő megfelelő életminőség 

elérése 

 megfelelő önellátásra és önkiszolgálásra, önálló életvezetésre való képzés 

 a mindennapokhoz szükséges megfelelő magatartásformák elsajátítása, az egészséges 

életmódra való felkészítés 

 

Az értelmileg akadályozott tanulók tagozatán a tanulók nevelési és oktatási jellemzőit 

figyelembe véve a tanórán kívüli, foglalkozások a tanórai anyag elmélyítését szolgálják, 

lehetőséget biztosítva a gyengébb, vagy halmozottan sérült tanulók felzárkóztatására, 

valamint a jobb képességű tanulók továbbfejlesztésére. A foglalkozások egyéni vagy 

kiscsoportos formában zajlanak. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy tanulóink megkapják a 

nekik járó egyéni habilitációs órákat, melyek során a gyermekek egyéni fejlettségi szintje 

maximálisan figyelembe vehető. 

 

5. 2.  Fejlesztési területek: 

 kommunikációs képességek (beszédindítás, hangadás, beszédértés, szókincsfejlesztés) 

 szocializációs képességek, viselkedéskultúra  

 pszichés funkciók 

 mozgásállapot javítása (úszás, gyógytestnevelés, konduktív mozgás-nevelés) 

 kézműves technikák (szakkörök) 

 önkiszolgálás, önállóság. 

 

Az autizmussal élő és/vagy értelmileg akadályozott gyermekek tankönyveit minden 

évfolyamon a tanulók képességének és sérülésének figyelembe vételével választjuk ki. Az 

egyénre szabott tankönyvválasztás lehetővé teszi az egymásra épülő tudásszint elérését.  

Az évfolyamokon az összevont csoportok miatt, valamint a gyerekek igen eltérő 

képességei miatt nagy figyelmet fordítunk a tanulók egyéni tankönyv-választására. A 

tagozaton évek óta a gyengénlátók által használt füzeteket használjuk. 

 

Az értelmileg akadályozott tanulók nevelése-oktatása a NAT-ban meghatározott 

műveltségi területek helyett, fejlesztési területek alapján szerveződik. Ezek: 

 

5. 3.  Kulcskompetenciák: 

5. 3. 1.  Anyanyelvi kompetencia: 

A tanuló képességeihez mérten bekapcsolódik kommunikációs helyzetekbe, igényli 

gondolatainak, érzéseinek átadását, egyszerű utasításokat megért. Elsajátítja az anyanyelvi 

verbális vagy nem verbális kommunikáció alapelemeit, megismeri a beszéd kapcsolatteremtő, 

közlő, informáló funkcióját. Folyamatosan törekszik a formailag és tartalmilag helyes 

kommunikáció elsajátítására. Képes önállóan kapcsolatot teremteni és adekvát 

kommunikációban részt venni. Praktikus helyzetekben, a szükséges mennyiségű segítség 

mellett, alkalmazni tudja a különböző mértékben elsajátított kultúrtechnikai ismereteket.  
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5. 3. 2.  Matematikai kompetencia 

A tanuló felismer elemi ok-okozati összefüggéseket, tevékenységekkel kísérve számlál, 

mennyiségeket összehasonlít. A mindennapi életben használt egyszerű mértékegységeket 

ismeri. Megismeri a pénz értékének és az árak összefüggésének alapjait. Egyéni igényekhez 

igazodó segítséggel tájékozódik térben és időben. 

 

5. 3. 3.  Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló segítséggel tájékozódik alapvető természeti jelenségekben és folyamatokban. 

Megismeri testének működését, együttműködik szervezetének megóvásában és egészségének 

fenntartásában. Ügyel környezetének védelmére, képes a természet szépségeinek 

felismerésére. 

Minél önállóbban, adekvátan alkalmazza környezetének berendezéseit és eszközeit. 

 

5. 3. 4.  Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló fokozatosan elsajátítja a környezetével való együttműködést, lehetőségéhez 

képest segítséget nyújt rászoruló embertársainak, családjának. Megismeri a különböző népek 

és csoportok szokásait, kultúráját.  

Megismeri állampolgári jogait és kötelezettségeit, megtanulja a helyes mértékű 

személyi segítség elfogadását. 

 

5. 3. 5.  Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló területén mindennapi életében megtanul egyszerű feladathelyzetekben célokat 

kitűzni, döntéseket hozni és kitartani az eredmény elérése érdekében. 

 

5. 3. 6.  Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló képes különböző művészeti élmények (zene, tánc, dramatikus előadás, 

irodalmi művek, képzőművészeti alkotások, film és fotó) befogadására.   

Különböző művészeti tevékenységekbe bevonható, kifejezi egyéni ízlését, igényét. 

 

A halmozottan sérült értelmileg akadályozott tanulók oktatásánál figyelembe kell venni 

a társuló testi, érzékszervi fogyatékosság által megkívánt fejlesztési szükségleteket, 

rehabilitációs célokat és feladatokat. 

Tanórai keretekben a figyelemfelkeltés, a viselkedtetés, az ismeretek közvetítése és 

megerősítése egyénre szabottan, differenciáltan történik. 

A nevelés-oktatás során alkalmazni kell minden olyan segédeszközt, amelyet a tanuló 

használni képes. 

Tagozatunk tanulói minden olyan iskolai programba bekapcsolódnak, amelybe 

képességeik alapján bevonhatók: kirándulások, ünnepségek, kézműves foglalkozások, 

kulturális seregszemle, kutyaterápia stb. A tanulók képességeikhez mérten szakköri 

foglalkozásokon is részt vesznek: pl. szövő, agyagozó, főző szakkör, néptánc. A tanulók 

hetente járnak úszásoktatásra. Igyekszünk a pályázati lehetőségeket kihasználni, hogy a 

tanulók számára minél több speciális taneszköz, mozgásfejlesztő eszköz vásárlása váljon 

lehetővé, illetve különböző programokon tudjanak részt venni (pl. terápiás lovaglás). 

 

5. 4.  A mindennapos testedzés formái az értelmileg akadályozott tanulók tagozatán 

5. 4. 1.  Testnevelésórák 

Iskolánkban a mindennapos testedzést a tanórai, a tanórán kívüli foglalkozások és az 

iskolai sportköri foglalkozások keretében biztosítjuk. A tornaterem minden nap – a tanítás 

kezdetétől 16
30

 óráig – a tanulók rendelkezésére áll.  

 alsó tagozaton heti 5 óra 
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 felső tagozaton: heti 5 óra 

 

5. 4. 2  Az iskolai sportkör is a tanulók délutáni mozgásigényének kielégítését, a sport 
megszerettetését szolgálják. Az ISK keretében sportcsoportok működnek, amelyek 

működését az éves munkaterv szabályozza. 

Sportcsoportok: 

 tömegsport foglalkozások 

 néptánc elemeivel mozgásgyakorlatok 

 harcművészet 

 mozgásfejlesztő szakkör  

 

5. 4. 3.  Napközi foglalkozások keretében egy foglalkozást – naponta legalább 30-45 perc – 

sportolással, mozgással kell eltölteni.  

 

A speciális fejlesztő tagozat – napi rendszerességgel – mozgásnevelés foglalkozást tart, 

amelynek ideje legalább 30-45 perc. Emellett hetente egy-egy alkalommal úszni  járnak. 

 

 

 

 

 

6.  A SPECIÁLIS FEJLESZTŐ CSOPORT CÉLJA  

 
 Távlati célja az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori 

szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése. Ennek alapja a szociális, 

kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel való 

kompenzálása, fejlesztése. A tanulók értelmi képességének és színvonalának függvényében 

lehetővé válhat valamely tananyag speciális feldolgozása és átadási módja. 

Az iskola általános feladatai, célkitűzései között a logopédia tagozat sajátos helyet 

foglal el. Feladata iskolánk tanulóinak kezelése, valamint a kerület beszédhibás gyermekeinek 

felmérése, kezelése különös tekintettel az óvodáskorú gyermekek anyanyelvi készségeinek 

fejlesztése az iskolai elvárásoknak megfelelően. 

 Az autisztikus tanulók csoportja rendkívül heterogén. A tanulók nagy részénél nem 

alkalmazható a NAT követelményrendszere. Számukra a műveltségi területek helyett 

fejlesztési területek kijelölésére kerül sor. 

Csoportunk tanulói minden olyan iskolai rendezvényhez csatlakoznak, ill. részt vesznek, 

amelybe képességeik alapján bevonhatók (pl: iskolai kirándulások, rendezvények-

szavalóverseny, kulturális verseny, kézműves foglalkozások, kutyaterápia, stb.). 

Az alábbi szakkörökre járnak tanulóink: főző, agyagozó, gyógytestnevelés, szövés. 

A csoport saját, hagyományos programjai: erdei iskola (ősszel 3-4 napos, tavasszal 5 

napos), úszás, lovaglás, OMK által szervezett zenés-mesés színházi előadások látogatása 

A csoportban az alábbi területek fejlesztését tartjuk kiemelkedően fontosnak, hogy 

tanulóink képességeik szerint, minél magasabb szinten legyenek képesek közvetlen-, és 

társadalmi környezetükbe beilleszkedni: 

 

 önkiszolgálás, önellátás fejlesztése – az öltözködés, tisztálkodás, étkezés, stb. mellett 

háztartási munkákban való részvétel (mosogatás, takarítás, rendrakás, vásárlás, egyszerű 

ételek készítése, személyi adatok ismerete, leírása, stb.), segítségnyújtás a rászorulóknak 

(cipőfűzés, kötés, öltözködés), közlekedési ismeretek, tájékozódás szűkebb és tágabb 

környezetében; 
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 kommunikációs készség fejlesztése - környezetével való kapcsolatfelvétel verbálisan 

vagy gesztikulációval; egyéni szükségletek, igények jelzése, verbális megfogalmazása; 

 társas kapcsolatok kialakítása – családtagok, rokonság, iskolai közösség ismerete, 

családi és társadalmi ünnepek ismerete, megemlékezés módja, szokások; 

 viselkedéskultúra kialakítása: játék, utazás, színházlátogatás, stb. színterein; 

Tanulóink fejlesztése egyéni és csoportos formában zajlik. Az egyéni foglalkozások 

alkalmával maximálisan figyelembe vehető a gyermek fejlettségi szintje, képességei, haladási 

tempója. 

A csoportos foglalkozások során lehetőség nyílik, a másik elfogadására, 

figyelembevételére, a másikra figyelés képességére, a sorra kerülés kivárására, kommunikáció 

fejlesztésére. 

Az iskolán kívül szervezett programjainkon pedig: a váratlan szituációkhoz való 

alkalmazkodó készség kialakítására, viselkedési minták begyakorlására, a megszokott 

napirendtől való eltérés elfogadására. 

Tanulóinkat változatos programok szervezésével igyekszünk minél több élményhez 

juttatni (lovaglás, úszás, színházlátogatás, erdei iskola, séták, kirándulások). 

A csoportban családias légkört alakítottunk ki. A tanulóinkkal való foglalkozás során 

maximálisan figyelembe vesszük személyiségüket, egyéni adottságaikat és erre építve 

differenciált módon folyik az oktató-nevelő munkánk. 

 

 

 

 

 

7.  AZ ÉP INTELLEKTUSÚ AUTISTA CSOPORT CÉLJA 

 
A célokat a tanulók szükségletei és a helyi igények határozzák meg. A legáltalánosabb 

távlati cél az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legjobb felnőttkori szociális 

adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése.  Ennek alapja a szociális, kommunikációs 

és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel való kompenzálása, a 

fejlődésben elmaradt készségek habilitációs (normalizációs célú) fejlesztése, a másodlagos 

(pl. viselkedés-) problémák kezelése, a mindennapi gyakorlati készségek és az (adaptált) 

tananyag speciális módszerek segítségével való tanítása. 

A fejlesztés céljai hierarchikus rendben helyezkednek el aszerint, hogy mennyire 

szükségesek a szociális adaptáció kialakításához. Kiemelt cél annak elérése, hogy a tanuló 

képessé váljon a család életébe, normál általános iskolába, társadalomba való beilleszkedésre. 

 Általános emberi értékek, társadalmi elvárások, szülőföldünk kultúrája, hagyományai 

képességszintnek megfelelő ismertetésével a felnőttkori szociális adaptáció segítése. 
Az autizmus spektrum zavarok meghatározó jellegzetessége a társas viselkedést, a 

kölcsönösséget igénylő kommunikációt és a rugalmas viselkedésszervezést megalapozó 

kognitív készségek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul 

meg. Az állapot hátterében az idegrendszer fejlődési zavara áll. Az autizmus spektrum 

zavarral küzdő gyermekre jellemző a kölcsönösséget igénylő társas helyzetek megértésének 

és azokban való részvételének zavara, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös 

kommunikáció, a rugalmatlan, sztereotip viselkedés, a viselkedésszervezés és kivitelezés 

zavara és az egyenetlen képességprofil. . Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten 

előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp 

úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. A fejlődési zavar átlagos, vagy átlag feletti 

intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a 

megismerés folyamatát és a társas viselkedés fejlődését, ezért sérülés-specifikus fejlesztésre 
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minden érintett gyermeknek joga és szüksége van. Autizmusban a beszédfejlődés gyakran 

megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a 

nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció 

sérülése. Az alapvető problémák közé tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, 

hogy hiányozhat a kommunikáció és a beszéd hasznának, hatalmának megértése, vagyis 

hiányozhat annak megértése, hogy mások érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján 

befolyásolni lehet 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő 

habilitációs terápiája megelőzheti egyes tünetek kialakulását, enyhítheti a fejlődés 

devianciáját. Ennek eredményeként a nembeszélő, vagy megkésett beszédfejlődésű gyermek 

(ha mentális szintje megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet korlátozott mennyiségű, 

de célszerűen használt augmentált – vizuálisan segített – kommunikációs eszköztárral. A 

gyermek a szociális interakció csecsemőkori fejlődési szintjének megfelelő egyes 

képességeket segítséggel használhat, és a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési 

helyzetekben, illetve környezetében az egyéni fejlesztéshez szükséges viselkedéselemekkel 

képességeitől függően rendelkezhet. 

A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő céljai, 

kiegészítve a viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiájával, 

szükség esetén a korai elemi készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, 

önkiszolgálás) fejlesztésének elemeivel. 

A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autizmus spektrum zavarral küzdő 

kisgyermekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az 

óvodai nevelés elsődleges feladata. Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a 

szülőkkel való együttműködés eredményeképpen az egész ébren töltött idő – különösen a 

természetes élethelyzetek – használandóak a fejlesztésre. Az óvodai fejlesztés alapja minden 

esetben pszichológiai képességmérés. A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése 

egyéni felméréssel történik, speciális eszközök és módszerek használatával, egyéni fejlesztési 

helyzetben megalapozva. A gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai 

környezet megfelelő kialakítása, és a speciális módszerekben képzett szakember vagy 

fejlesztő asszisztens jelenléte szükséges. 

A csoport további feladatai 

 

a) A nevelés-oktatás feladata a sérülésből következő fejlődési hiányok, elmaradások 

kompenzálása  a következő területeken: 

- Elemi pszichoszomatikus funkciók 

- Szenzomotoros készségek 

- Szociális készségek 

- Kommunikáció 

- Kognitív készségek 

b.) A sérülésből adódó szükségletekhez adaptált környezet megteremtése. 

c.) A biztonságérzet kialakítása a fejleszthetőség és az önálló tevékenykedés feltételeként. 

d.) Egyéni fejlesztési tervek kialakítása a gyermek szükségleteinek megfelelően és a család 

igényeinek messzemenő figyelembevételével. 

e.) A deviáns fejlődésmenetből következő zavaró vagy veszélyes viselkedésformák 

megelőzése és kezelése. 

f.) A gyermek alkalmazkodását segítő viselkedésformák kialakítása a családi, iskolai és 

iskolán kívüli környezetben. 

g.) Az elsajátított ismeretek, készségek bővítése, szinten tartása, általánosítása. 

h) A 4.évfolyam befejezésekor alkalmas legyen arra, hogy a normál általános iskolai 

oktatásban helyt álljon, integrálható legyen. 
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i) A felnőttkori adaptáció részeként munkára való előkészítés. 

 

 

 

 

 
8.  A NAPKÖZIOTTHON CÉLJA 

 
 A megfelelően szervezett szabadidős programokban feloldódik a tanórák merev 

rendszere, megváltozik a sajátos nevelési igényű gyermekek – sokszor az osztályzatok, 

értékelések által kialakított – osztálybeli szociometriai helyzete. Felszabadultan fordulhatnak 

más területek felé, önmagukat kipróbálhatják; kibontakoztathatják azon képességeiket is, 

amelyek nem kötődnek szigorúan az úgynevezett tanulási szituációkhoz. A gyermeknek 

sikerélményt nyújt a más területeken való tevékenykedés, ami által előnyösen változhat a 

csoporton belüli helye, a mások, mind a gyerekek, mind tanárok-szemében való megítélése, 

ez növelheti önbizalmát és egyben tanórai szereplésének teljesítményére is visszahat. 

Különösen igaz ez a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése esetén. A gyerekek 

megtanulnak egymásnak segíteni, a feladatokat közösen megoldani, egymással 

együttműködni, és egymásra odafigyelni. Eközben fejlődik kommunikációs képességük, 

vitakultúrájuk, kompromisszumkötési és befogadó készségük, és még egy sor más, az 

emberek közti eligazodást segítő tulajdonság. 

 Hagyományosan elismert szerepe van a szabadidőnek a kézügyesség, a 

mozgáskoordináció, az esztétikai érzék fejlesztésében, valamint a tanórán megszerzett 

ismeretek alkalmazása, hasznosítása terén. A szabadidős, de mégis pedagógus által irányított 

tevékenység során sokkal több lehetőség nyílik a tanár személyes példamutatására, 

ugyanakkor a tanuló nyitottabbá válik, feloldódig, gátlásai, szorongásai jelentős mértékben 

csökkennek. A kognitív területen meglévő hátrányok kompenzálásának remek lehetőségei a 

különböző jól szervezett és megtervezett szabadidős tevékenységek, a művészeti-, sport- 

kézműves jellegű elfoglaltságok. 

 Az általános iskola szerves része. Működése során az általános iskola nevelési és 

oktatási céljait szolgálja a maga sajátos eszközrendszerével. Az iskola munkatervével együtt 

készül a napközis foglalkozási terv. 

 A napközi otthon sajátos funkciójának megfelelően a főbb feladatok: a nyugodt és 

eredményes felkészülés biztosítása, ugyanakkor a rászorulók tanulmányi tevékenységének 

segítése. Kiemelt feladat az otthoni körülmények miatt elmaradt tanulók felzárkóztatása, a 

gyengébb gyermekek rendszeres segítése. 

 A mindennapi élet megszervezése során alakítanunk kell a tanulók szokásrendszerét. 

Megfelelő szabadidő biztosításával tanulhatják meg a napközisek a felszabadult idő kulturált, 

tartalmas eltöltését. 

 Főbb szakkörök: Főző, agyagozó, néptánc, sport, gobelin készítő, éne-zene, fotó 
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9.  AZ ALAPFELADATOK PIORITÁSI RENDJE 

 
– Anyanyelvi nevelés, kommunikációs készség fejlesztése: beszédhibák javítása 

beszédfejlesztés kommunikációs technikák elsajátítása, a művészetek, kommunikációs 

eszközként való felhasználása. 

– Életvitel – önismeret, alkalmazkodni tudás – erkölcsi értékek megismertetése, elsajátítása. 

– Gondolkodási, tanulási képességek fejlesztése az ismeretek megszerzése érdekében. A 

felzárkóztatás kereteinek mindenkori biztosítása. 

– Fegyelemre nevelés, erőfeszítések vállalása, monotónia tűrés. 

– Motorikus koordináció fejlesztése, sportolási lehetőség biztosítása. 

– Munkára nevelés, törekvés a továbbtanulásra, reális tervek, adottságok alapján. 

– A testi és lelki egészség megóvása. 

– Környezetvédelmi nevelés, a környezettel való harmonikus együttélés igényének a 

kialakítása. 

– Napközis, szabadidős tevékenység biztosítása. Szociális háttérből adódó hátrányok 

csökkentése. 
 

9. 1. Kiemelt célok 

A tantestület kiemelten kíván foglalkozni a következőkkel: 

 Az anyanyelvi és kommunikációs készség fejlesztésével, a beszédhiba javítással. A 

fogyatékos tanulók elemi érdekérvényesítésének, ismeretszerzésének az alapja a 

kommunikációs képesség és a beszéd technikai részének az állandó fejlesztése. 

 A gondolkodási képességek fejlesztése, különös tekintettel az érzékelés kialakítására, 

ezen belül feladat az összehasonlítás, differenciálás, figyelem és az emlékezet 

fejlesztése. Fontos feladat: a meglévő és az új ismeretek közötti kapcsolat kialakítása, 

 lényeges jegyek kiemelésének képessége, 

 relációban való gondolkodás. 

  Életvitel, családi életre való nevelés, mentálhigiénés nevelés területe. Fontosnak   

 tartjuk az egészségmegőrző, környezetóvó attitűd kialakítását. 

 Fel kell készíteni tanulóinkat a magánélet és a társadalmi élet szerepeire, az 

 alapvető szociális képességek, viselkedési technikák elsajátítására, a társadalom  

 erkölcsi normáinak elfogadására. 

 Munkára nevelés, reális jövőkép kialakítása. 

 Hazaszeretetre nevelés, hagyományaink tisztelete. 

 Erkölcsi nevelés a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása.  Az 

életkori jellemzőkhöz illeszkedő – a spontán belátáson alapuló – szabálykövetési 

képesség megerősítése, az alkalmazkodás és az önérvényesítés, a felelősségvállalás 

képességének alapozása a mindennapi iskolai gyakorlatban. Szociális konvenciók 

(köszönés, megszólítás stb.) szerepének tudatosítása a közösségi életben. A szabályok 

létrehozásának folyamatában való részvétel megtapasztalása, gyakorlati alkalmazása, a 

megbeszélés, a megegyezés, a szabályokhoz való rugalmas alkalmazkodás 

képességének fejlesztése. Pozitív erkölcsi tapasztalatok erősítése. A magatartásban, az 

emberi kapcsolatokban a szeretet, bizalom, türelem, együttérzés, igazmondás stb. 

megismertetése, gyakoroltatása, befogadása. A negatív tapasztalatok feldolgozása, 

irigység, közömbösség, harag, durvaság stb., azok hatásai.  

 A mindennapos testnevelés megvalósítása 
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10.  KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 
A tanulókkal, a nevelőtestülettel és az iskola speciális területein támasztott 

követelményeket a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az iskola Házirendje 

tartalmazza. A „Pedagógiai programban” csak a legfontosabb szempontokra utalunk. 

 

10. 1.  A tanulókkal szemben támasztott követelmények: 

 a tanulók első számú kötelessége a képesség struktúrájának, haladási ütemének 

megfelelő tanulás, 

 tartsák be a Házirend magatartás, szorgalom és viselkedéskultúrával kapcsolatos 

elvárásait, 

 viselkedésüket jellemezze egymás megbecsülése, a felnőttek iránti tisztelet, 

udvariasság, trágárságtól mentes beszéd, 

 öltözködésük legyen mértéktartó. Ezek betartásáért az osztályfőnökök és az iskola 

minden pedagógusa is felelős. 

 

10. 2.  A nevelőtestület számára támasztott követelmények: 

 legyenek jártasak szakterületük kiérlelt új eredményeiben, gyógypedagógiai nevelő – 

oktató munkájuk során igyekezzenek minél több értéket közvetíteni. 

 munkájukban legyenek igényesek, pontosak, az SZMSZ-ben foglaltakat tartsák be, 

 nevelő munkájukat a gyermekcentrikusság, a tolerancia, az egyéni bánásmód 

jellemezze, 

 működjék együtt a szülőkkel és az iskola egész kapcsolatrendszerével, 

 jellemezze munkájukat a kollegalitás, egymás segítése, megbecsülése. 

 

10. 3.  A napközi és a tanulószoba működésével kapcsolatos elvárások: 

 társadalmi és szociális igényeket elégít ki, 

 segítse elő a fogyatékos tanuló képességének és haladási ütemének megfelelő 

fejlesztését, különös tekintettel az egyénre szabott tanulásirányításra, 

 a napközi és a tanulószoba segítse elő a helyes szokásrend kialakítását, elemi higiénés 

szabályok gyakorlását, 

 kultúrtechnikák fokozatos kialakítását, gazdagítását. 

 

Hatékony munka csak a napközis tanár és az osztályfőnök jó munkakapcsolatával 

alakulhat ki. 

 

10. 4.  Az oktató-nevelő munka sikerkritériumai: 

 Sikeres a munkánk akkor, ha tanulóinkat megfelelő (sérülésspecifikus, nevelési és 

oktatási módszerekkel eljuttatjuk képességeik legmagasabb fokára a társadalomba 

való boldogulásuk érdekében. 

 Minél több tanulónk tanuljon tovább, jusson kenyérkereső foglalkozáshoz. Ezt a 

folyamatot végzett tanulóink életútjának nyomon követésével kívánjuk ellenőrizni. 

 Tanulóink örömüket leljék az iskolai munkában. 

 Személyre szóló differenciált foglalkozás jellemezze oktató-nevelő munkánkat. 

 Minden enyhe fokban sérült tanuló jusson el az értő olvasás fokára. 

 A tanulók ismereteiket az alkalmazás szintjén tudja hasznosítani. 
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10. 5.  Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos pedagógiai céljaink és feladataink 

Iskolánk feladata speciális tevékenység amely, a fogyatékos gyermekre irányul, akinek 

fejlődés menete, személyiség szerkezete eltér a „normálistól” és ezért fejlesztésük sérülés 

specifikus feltételeket igényel. A személyiség fejlesztés folyamatában a sérült funkciókat is 

korrigálni kell pl.: 

 

 az érzékelést 

 az észlelést, 

 a figyelmet, 

 az emlékezetet 

 a képzeletet 

 a gondolkodási műveleteket, 

 az érzelmi – akarati életet 

 a magatartást, 

 a cselekvést, 

 az analízist – szintézist.  

 

A sérült személyiség fejlesztését egységes folyamatként értelmezzük, nemcsak a sérült 

funkciókat, hanem a gyermek egész személyiségét fejlesztjük. A fejlesztési folyamatban a 

következő alapelveket érvényesítjük: 

 

Aktivizáció elve: 

 melynek alapján a tanulót a nevelési – oktatási folyamat aktív részesévé tesszük. 

 

Differenciáció és individualizáció elve: 

 minden gyermeket önmagához képest fejlesztünk és ebben a folyamatban jelentős 

szerepet kap a dicséret, a pozitív megerősítés. 

Motiváció elve: 

 olyan pedagógiai helyzetet alakítunk ki, melyben a megismerés igénye, a tanulásra 

motiválás történik. 

Célunk, hogy a sérült funkciókat a jól bevált gyógypedagógiai, speciális nevelési és 

oktatási módszerekkel olyan szintre fejlesszük, melynek során a gyermek sokoldalú, 

harmonikus személyiséggé válik, aki megfelel a társadalmi elvárásoknak. Feladatainkat 

az életkori szakaszoknak megfelelően határoztuk meg. 

 

Kisiskoláskor: 

 Az iskolai élet, a társas kapcsolatok szokásrendjének pontos elsajátítása. 

 A feladat és szabálytudat megerősítése. 

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

 A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. 

 Az alapvető kultúrtechnikák elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése. 

 A játék megszerettetése, a szabályjátékok, didaktikai játékok örömének megélése, a 

kortárs csoport felfedezése. 

 Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez, a képességfejlesztéshez, a tartós 

emlékezethez. 

 A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése. 

 A kulturális, a szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése, felzárkóztatás.  
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 Törekvés a pozitív tulajdonságok felfedezésére, tudatosításukra, a megerősítésre és 

fejlesztésre – önmaga és a csoporttársak felé is. 

 

Serdülőkor: 

 Az önismeret erősítése, reális kép kialakítása önmagáról, lehetőségeiről, korlátairól. 

 Az önképviselet, a megnyilatkozás, a véleménynyilvánítás elsajátítása. 

 Ismeretszerzés a továbbtanulási lehetőségekről, a pályaválasztásról. 

 Az általános műveltség elemeinek gazdagítása, ismeretek szélesítése, strukturálódása, 

megerősítése. 

 Az önálló életvitel, a társadalmi beilleszkedés módjainak, lehetőségeinek megismerése, 

gyakorlása. 

 Felkészítés a társadalmi szerepekre, a magánélet szerepeire, a konfliktusmentes 

kapcsolatépítésre, szocializációra. 

 Az önálló tanulás elsajátítása, a megismerés módszereinek, műveleteinek gyakorlott 

alkalmazása. 

 Egészségmegőrző, környezetóvó attitűd kialakítása. 

 A jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, 

kompenzálása. 

 A személyiség érzelmi, akarati oldalának stabilizálása. 

 A cselekvőképesség, a tartós munkavégzés, az erőfeszítés és kitartás kedvező 

feltételeinek megteremtése. 

 A kulturális, szociális hátrányok folyamatos leküzdése. 

 

Tanórai fejlesztési célok: 

 az önismeret, az önértékelés, az akaraterő, és az empátiás érzék fejlesztése valamint 

felelősségvállalás kialakítása, 

 a kommunikációs kultúrák kialakítása és fejlesztése, 

 magatartás és szokásrendszer kialakítása 

 pályaorientáció. 

 

Felhasználható eszközrendszer: 

 egyénre szabott feladatok, 

 irányított beszélgetés, 

 szituációs játékok, 

 pozitív megerősítés, dicséret, 

 feladattartás motiválása, 

 sikerélményhez juttatás, 

 beszédkészség fejlesztés, 

 minél több interakció kezdeményezése a személyiségfejlesztés érdekében, 

 sokféle ingerközlés és mintanyújtás, 

 értékelő funkciók nevelési helyzetekben. 

 

Módszerek: 

 ULWILA zenei tanítási módszer 

 Syndelar program 

 Szenzomotoros tréning 

 Konduktív mozgásnevelés 

 Autizmus terápia 
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 Kommunikáció oktatása 

 

Tanórán kívüli fejlesztési területek: 

 A logopédiai szakmai szolgálat által nyújtott speciális logopédiai terápiák. 

 Sport és művészeti nevelés szakköri formában: agyagozás, szövés, konduktív 

mozgásnevelés, tánc, rajz, mozgásfejlesztő. 

 Készség és képesség fejlesztő szakkörök: barkács, főző, szövő, mozgásfejlesztő, 

néptánc, eséstan, gobelin, munkaterápia, állatasszisztált terápia (kutya, ló) stb. 

 

10. 6.  Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok  

A nevelési folyamatnak kiemelkedően fontos része a közösségfejlesztés. Az iskolánkban 

folyó közösségfejlesztő folyamat célja, olyan harmonikus személyiségű tanulók nevelése, 

oktatása, akik képesek lesznek a társadalomba való beilleszkedésre, s ott kiegyensúlyozott 

életet tudnak élni. 

 

A közösségfejlesztés szinterei: 

 Pedagógusok közössége 

 Tanulók közössége  

 Szülők közössége 

 

Pedagógus közösség:  

Ebben a fejlesztési folyamatban a pedagógusok munkája meghatározó. Az azonos nevelési 

ráhatás érdekében a következő összejöveteleket tartjuk:  

 Rendszeres nevelési értekezletek (ősszel, tavasszal) 

 Munkaközösségi megbeszélések (aktualitásnak megfelelően) 

 Rendkívüli munkaértekezlet (szintén esetekként.) 

 Hagyományainkon alapuló rendezvények (tantestületi kirándulások, szakmai 

továbbképzések, fehérasztalos rendezvények…) 

 

Tanulói közösség:  

Miután tanulóink zöme egész nap az iskolában tartózkodik rendkívül jelentős a közösség 

fejlesztő szerepe. Pedagógiai programunk tartalmazza azokat a fejlesztő hatásokat, amelyek 

hozzájárulnak mindehhez. 

 

10. 7.  Iskolai hagyományok, közös rendezvények 

 Szeptember 29. A pákozdi csata évfordulójának megünneplése közös kirándulás 

keretében 

 Október 6. aradi vértanuk rendkívüli diák gyűlés. 

 Október 23. közös iskolai megemlékezés 

 Őszi sportnap 

 Márton-nap 

 Szüret 

 Mozi, színház, Állatkert, Vidámpark és közintézmények látogatása stb. 

 December 6. Mikulás 

 Decemberi karácsonyi vásár. 

 Iskolai karácsonyi ünnepély. 

 Szakmai nap 

 Nyílt nap 

 Szellő-Nap 
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 Február: Iskolai farsangi jelmezverseny. 

 Március: prózamondó- és szavalóverseny. 

 1848-as szabadságharc iskolai szintű megemlékezése. 

 Április: Kulturális szemle. 

 Komplex Tanulmányi Vetélkedő. 

 Alsós tanulmányi vetélkedő. 

 Húsvétvárás régi népszokások felelevenítése. 

 Május 15. Madarak, fák napja – Iskolai kirándulás 

 Tavaszi sportnap 

 Júniusban Gyermeknap tanárok által előadott műsorral, utána tréfás vetélkedő. 

 Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

 Értékelő diákgyűlések havonta 

 A napközis tagozat havonta klubfoglalkozásokat szervez. 

 Ballagás, tanévzáró az utolsó tanítási napon 

 

A tanulói közösség partnerként való kezelésére a pedagógiai program 17. pontjában és a 

Házirend A tanulói jogok és kötelességek című fejezetében találunk utalást. 

 

 

10. 8.  Osztályközösség 

 Osztályszinten történik a születés és névnapok megünneplése. 

 Tanulópárok kialakítása. 

 Tradicionális ünnepek egyéni ajándékozással./ Karácsony, Mikulás/ 

 Versenyekben való részvétel /tisztasági, sport, kulturális, papírgyűjtés stb./ 

 Farsang 

 Osztálykirándulások 

 

Iskolánkban szakköri közösségek is léteznek, ahová a tanulók érdeklődésük szerint lépnek be. 

 

10. 9.  Szülői közösség 

Sikeresek csak akkor lehetünk, ha a szülői közösséggel együttműködve dolgozunk. A 

szülői háznak. az iskola felé talán az a legfontosabb feladata, hogy segítséget nyújtson a 

gyereknek az iskolai értékek elfogadásában. Ha a gyerek nem teszi magáévá ezeket az 

értékeket és az osztályközösségben is sikertelen, előbb utóbb olyan játszótéri, utcai un. 

informális csoporthoz csapódik, amely befogadja őt. Ez a választás gyakran helytelen 

értékeket közvetít, és valószínűség szerint meghatározza a gyermek egész jövőjét negatív 

irányban. 

Ha a családokkal azonos elvárásokat tudunk kialakítani, ez az azonosság biztonságérzetet ad.  

Az azonos követelmények kialakítására szolgálnak a következő összejövetelek: 

 szülői értekezletek 

 családlátogatások 

 nyíltnapok 

 évnyitó, évzáró 

 továbbtanulási értekezlet 

 a szülők iskolai rendezvényeken való részvétele 

 kapcsolattartás a gyermek- és ifjúsági otthonokkal 

 

 

 



- 82 - 

 

11. JÁRULÉKOS BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROK 

 
11. 1.  Beilleszkedési és magatartási zavar definíciója: 

Tanulóink esetében gyakori a meglévő sérülések mellett megjelenő beilleszkedési és 

magatartási zavar. Manapság egyre nő az érzelmileg sérült, neurotikus, beilleszkedési 

zavarokkal küzdő inadaptált gyermekek száma.  Az értelmi fogyatékos gyermekeknél 

nemcsak izoláltan az intellektus, vagy annak defektusáról van szó, hanem messze túl az 

értelmi funkciók zavarán, az egész személyiség sérüléséről is. Míg az ép személyiségét a 

harmonikus fejlődés jellemzi, addig a sérült egyén személyisége diszharmonikus. 

A beilleszkedési és magatartási zavaros gyermekek azok, akiknek magatartása nem 

megfelelő, jelentősen eltér az adott korban megkívánható, helyes magatartástól és az 

általánosan használt pedagógiai módszerekkel nem lehet náluk eredményt elérni. 

Az alkalmazkodási nehézségek megjelölésére több kifejezés is szolgál. Használatos a: 

beilleszkedési zavar, magatartási rendellenesség, nehezen nevelhetőség, inadaptált magatartás, 

érzelmi zavar, stb. 

 

11. 2.  A beilleszkedési és magatartási zavarok okai 

A fogyatékos személyisége 

 Genetikai okok pl.: kromoszóma eltérés, genetikailag determinált kedvezőtlen alkat, stb. 

 A fogyatékosság súlyossága nem feltétlenül korellál a személyiség zavarral. 

 A szomatikus jegyek gyakran utalnak a sérülést létrehozó genetikai okokra 

 (pl.: Down kór) és ezzel együtt a velejáró személyiség károsodásra is. 

 

Aktuális környezeti tényezők 

- Család 

A személyiség fejlődésében 0 – 6-7évig a családi környezetnek van domináló hatása. 

Leggyakoribb okok: kényeztetés, túlzott szigor, nem kívánt gyermek, diszharmonikus családi 

légkör, csonka család, szülők negatív személyiségvonásai, a gyermek önállósági vágyának 

elnyomása, negatív szociokulturális háttér, stb. 

 

- Óvoda, iskola 

A nevelő – gyermek közötti viszony nem megfelelő (tekintélyelvű pedagógia), a 

képességekhez túlzott követelményrendszer, nem megfelelő nevelési és fejlesztési módszerek, 

stb. 

 

Másodlagos sérülések: 

 

Az alapsérülés következményeiből fakad, ill. a sérülésre való ráébredésből. Pl.: nehezen 

beszélő gyereket nem érti meg a környezete, ez ugyanúgy agressziót vagy depressziót válthat 

ki, mint ahogy a mozgásában is gátolt gyermek sem tud együtt játszani az épekkel. Ilyen okok 

még: dyslexia, ügyetlenség, külső megjelenés eltérése a megszokottól, stb. 

 

11. 3. A beilleszkedési és magatartási zavarok megjelenési formái, jellegzetességei, 

tünetei 

Idegesség, figyelmetlenség, alvási zavarok, enuresis, defekáció, hibás automatizmusok 

(tic-ek), beszédzavarok, étvágytalanság, hisztéria, félénkség, gátoltság, agresszió, csekély 

teherbíró képesség, fejfájás, dac, csökkent értékűségi érzés, túlértékelés, szemtelen 

magatartás, regresszió, csökkent frusztrációtűrés, hiperaktivitás, kleptománia, stb. 

A beilleszkedési és magatartási elvárások többnyire alkalmazkodnak a fogyatékosság 

minőségéhez és súlyosságához. A súlyosabb fogyatékosok között nem több a problematikus 
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gyermek, mint a kevésbé súlyosak között, mivel a társadalmi elvárások alkalmazkodnak a 

sérülés mértékéhez. Az enyhe fokban értelmi sérültek, akikkel szemben maradéktalanul 

elvárjuk az épek társadalmába való beilleszkedésüket – nehéz helyzetbe kerülnek. Mint már 

említettük az értelmi sérülés gyakran párosulhat személyiség károsodással, így az enyhe 

fokban értelmi sérültek akaratuktól függetlenül nem tudnak megfelelni a társadalmi 

elvárásoknak. 

Az oktatás fontosságát figyelembe véve még több energiát kellene fordítani a 

személyiségfejlesztésre és az utógondozásra is. Javasolnánk egy utógondozói hálózat 

kiépítését. 

 

 

 

 

 

12. FEJLESZTÉSEK, TERÁPIÁK 

 
Ha a károsodások felismerése minél korábban megtörténik s a szakszerű gondozás, fejlesztés, 

nevelés azonnal megkezdődik, a személyiség sérülése a károsodás súlyossági fokától függően 

megelőzhető, enyhíthető, de legalábbis nagymértékben kedvezően befolyásolható. Az 

alkalmazott terápiás repertoárunk nagymértékben segíti a sajátos nevelési igényű 

gyermekeink, tanulóink fejlődését.  

 

Főbb alkalmazott terápiáink: 

 

 autizmus terápia  

 állatassszisztált terápia 

 Ayres terápia 

 alapozó terápia 

 Affolter-terápia 

 csecsemőmasszázs  

 dadogás terápia  

 diszfónia terápia  

 drámapedagógia  

 Frostig vizsgálóeljárás és terápia 

 Gósy-féle beszédérzékelés és megértés vizsgálata  

 grafológia  

 művészeti  terápiák (zene, tánc, fotó, képzőművészet) 

 kineziológia 

 Gyógyeuritmia.euritmia  

 Betty Edwars-féle rajzterápia 

 Dr Edward Bach-féle fitoterápia 

 fül-akupunktúra 

 Sindelar-program és terápia 

 színterápia 

 természetes gyógymódok tanácsadó 
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12. 1.  A korai fejlesztés 

A 2011. évi  CXC  Köznevelési Törvény értelmében: „A sajátos nevelési igényű 

gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő 

pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, 

hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a 

szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.” 

Célunk, hogy a Budapest III. kerületében élő valamennyi, eltérő fejlődést mutató, 0-5 

éves korú, bölcsödébe, óvodába nem járó kisgyermeknek, a lehető legkorábbi életszakaszban, 

szakszerű, magas színvonalú és térítésmentes fejlesztését biztosítsunk.  

Az előzetes gyógypedagógiai, neurológiai vagy egyéb szakorvosi vizsgálatok, 

valamint a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság komplex 

vizsgálata, diagnózisa és kijelölő határozata alapján készítjük el az egyéni, személyre szabott 

fejlesztési terveket. A folyamatba a szülők egyenrangú partnerként kapcsolódnak be.  

Elsőrendű feladatunk - a gyermek életkori sajátosságait szem előtt tartva - az okok 

feltárása, az alapzavart okozó hiány megtalálása és gyakorlás által készséggé, képességé 

alakítása. Mindez a kisgyermek meglévő készségeire, képességeire támaszkodva, reális célok 

és feladatok kitűzésével valósul meg. Magába foglalja a percepció, a motoros, a 

kommunikációs és a kognitív képességek kialakítását. Nagy hangsúlyt helyezünk a kitartás, az 

együttműködési készség, a motiváció, a másokkal való interakció, az önkiszolgálás, a 

szociális viselkedés és az önállóság kialakítására is. 

A foglalkozások heti rendszerességgel, egyéni és/vagy kiscsoportos formában, a szülő 

aktív közreműködésével zajlanak, és rendszeres tanácsadással zárulnak. Megbeszéljük és 

megtanítjuk, mit miért és hogyan csinálunk, hogy az otthoni tevékenységekhez, 

fejlesztésekhez mintát nyújtsunk. Lehetőséget biztosítunk az eltérő fejlődésből adódó 

nehézségek mindennapi élethelyzetben való megoldásához is. Az ellátás a szülőkkel való 

szorosan együttműködésben, partneri viszonyban valósul meg. .A gyermek személyes 

fejlődésének elősegítésén túl a család és környezete számára is biztosítunk tanácsadási 

lehetőséget, családsegítő tevékenységet.  

Széles szakmai együttműködést alakítunk ki a védőnői hálózattal, a szakorvosokkal, a 

pszichológusokkal és a családsegítő hálózattal.  Szükség esetén az Intézményben dolgozó 

valamennyi szakember, kompetenciájának megfelelően, konzultálási, fejlesztési lehetőséget 

nyújt.  

A szolgáltatások bővítésével, terveink között szerepel zeneterápia, hydroterápia, DSGM 

mélyizomlazító terápia biztosítása az egyéni komplex gyógypedagógiai és pszichológiai 

terápiák mellett. 

A foglalkozások dokumentálása az Intézmény Forgalmi Naplójában és az Egyéni Fejlesztési 

Naplóban valósul meg. Évente legalább egy alkalommal, illetve a fejlesztés megkezdésekor 

állapotfelmérést végzünk, amit az Értékelő lapon és a Fejlődést mutató lapon rögzítünk. A 

dokumentációt a szülőknek, illetve a szakértői bizottságnak megküldünk. 

 
12. 2.  A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció és rehabilitáció 

A habilitáció az az eljárás (képességfejlesztés, eszközzel való ellátás), amelynek célja 

az elveszett képességek pótlása. A rehabilitáció a megmaradt képességek fejlesztésén alapul, a 

habilitáció más eszközökkel az eredeti funkció pótlását jelenti. Célja, hogy az iskolai 

fejlesztés során jelentősen csökkentse a fogyatékosságból eredő szomatikus és pszichés 

hátrányokat, elősegítse a szociális ér érést. A fejlesztés alapja a pedagógiai diagnózis. 

 

A rehabilitációs foglalkozás célja: 

 meglévő képességekre építés 

 eredményes személyiségfejlesztés 
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 képességek, készségek terápiás fejlesztése  

 az érzékelés, észlelés 

 figyelem 

 emlékezet 

 koncentráció 

 grafomotoros ügyesség 

 vizuomotoros koordináció fejlesztése 

 bazális stimuláció 

 logopédia 

 művészeti foglalkozások során 

 a./ a dráma 

 b./ zene 

 c./ tánc 

 d./ ábrázolás személyiségformáló erejének kihasználása 

- mozgásállapot javítása 

- pszichés funkciók 

- mozgásállapot javítása /úszás, gyógytorna, konduktív torna/ 

- kézműves technikák /szakkörök/ 

- önkiszolgálás, önállóság 

 

12. 3.  A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység 

Tanulási nehézségekkel, sérült személyiséggel, esetleg testi rendellenességgel küzdő 

tanulóinknak ép társaiknál is nagyobb szükségük van olyan tevékenységek gyakorlására, 

melyre fogékonyak, amely iránt érdeklődnek, és amelynek eredményei kiváltják környezetük 

elismerését. 

Sajátos nevelést igénylő tanulóink esetében a tehetség az osztályszintnél magasabb 

kvalitást jelez.  

Az osztályfőnök, a napközi-vezető, csoportvezető, szaktanár jelzi a szülő felé a 

tehetséggondozás lehetőségeit iskolánkban. 

Szinterei intézményünkben: a szakkörökön, tantárgyi versenyeken, kulturális 

versenyeken, sportrendezvényeken, -versenyeken, kiállításokon való részvétel.  

Intézményünkben számos szakkör működik, amely a verbális, vizuális, manuális, mozgásos 

területeket érintve lehetőséget nyújt jobbképességű tanulóink tovább fejlesztésére, illetve a 

valódi tehetség gondozására. A szakköri munka segíti tanulóink helyes pályaorientációját is.  

A gyermekek kiválasztását és a megfelelő szakkörre, versenyre irányítását a szülők 

egyetértésével az osztálytanítók, szakkörvezetők együttműködve végzik. 

Szakköreinkben kevésbé tehetséges, de nagyon érdeklődő gyermekek is részt vehetnek 

a szülő kérésére is.  

Szakköreink:   

 agyagozó, 

 fotó szakkör 

 ügyes kezek (gobelin), 

 főző, 

 szövő, 

 eséstan, 

 sport, 

 mozgásfejlesztő, 

 munkaterápia 

 zene 
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 néptánc. 

 

Versenyeink: 

– házi kulturális verseny, 

– szavaló verseny, 

– tantárgyi vetélkedők, 

– prózamondó verseny, 

– sportverseny, 

– környezetismereti vetélkedő. 

 

Képességfejlesztésre és tehetséggondozásra a szakkörön kívül a tanórák is lehetőséget adnak s 

a napközi is; sport, kulturális és technikai foglalkozások keretében. Az iskola minden 

szakköre szaktanteremben működik. Működtetéséhez a megfelelő eszközökkel rendelkezik, 

illetve folyamatosan fejleszti eszköztárát. 

 

12. 4. Az euritmia speciális alkalmazása 

Az euritmia lélekkel teli testi kifejezésformát öltő belső mozdulat. Az euritmiában 

minden hangzónak van egy testtel kifejezhető alapmozdulata, mely nem önkényesen jött létre, 

hanem attól függően, hogy abban a hangzóban milyen képi tartalom sűrűsödött össze 

korábban, valamint milyenek a hang képzésének karakterjegyei. A magánhangzók inkább a 

beszéd lelki tartalmát közvetítik, a mássalhangzók inkább a lélek külvilágra való reagálását 

tükrözik 

 

Élettani hatása:  

 javítja az izomtónus-szabályozást; 

 élénkíti az anyagcsere-folyamatokat (az anyagcsererendszerben van a legnagyobb 

szerepe a ritmusoknak). 

 

A beszédhez, olvasás-előkészítéshez kapcsolódó készségek:  

 kialakítja, fejleszti az utánzókészséget; 

 segíti a testséma kialakulását, 

 fejleszti a térbeli tájékozódást; 

 javítja a mozgáskoordinációt; 

 segít a harmonikus mozgás- és beszédritmus kialakításában; 

 segíti a fonematikus hallás kialakulását; 

 kialakítja a beszédfigyelmet; 

 elősegíti a mozgás és a beszéd szeriális felépítését (hangok, szavak helye, 

egymásutánisága); 

 hozzájárul a beszédértés fejlődéséhez, élő fogalma kialakulásához; 

 segít a szókincs megtartásában, mobilizálásában; 

 segít a belső beszéd rendezésében. 

 

Lelki hatások:  

 a mozgás által oldódnak a gátlások, erősebb mozdulatokba beleoldódik az agresszió; 

 a test átjárhatóvá válik a lélek számára, megteremtődik a kettő egyensúlya; 

 a nem beszélő gyermekek is úgy érzik, ki tudják fejezni magukat; 

 az apatikus, kevéssé érdeklődő gyermeket felélénkíti az euritmia; 

 a hipermotilis gyermek lelki feszültségei a testtel végzett mozgásokba tevődnek át, 

megnyugszik.(Neki még az is fontos, hogy a foglalkozások ritmusosan ismétlődjenek 

egy héten belül, mert a rendezettség, a ritmusok betartása hat rá; 



- 87 - 

 

 fejleszti a szociabilitást, az egymásra való odafigyelést; 

 elősegíti az én erősödését, az önkontroll kialakulását. 

 

Hatása a kognitív funkciókra:  

 

 fejleszti a figyelem tartósságát; 

 fejleszti a vizuális és a verbális emlékezőkészséget; 

 serkenti az észlelési folyamatokat, főleg a kinesztéziát, a hallást és a látást; 

 elősegíti az összefüggések felismerését; 

 szerepet játszik a gondolatritmusok kialakulásában. 

 

 

 

 

 

13. AZ INTEGRÁCIÓ 

 
Az integráció, a különálló részének valamely nagyobb egészbe, egységbe való beillesztését, 

beolvadását jelenti. Magyarországon, napjainkra a törvénykezési könnyítések is elősegítették 

az együttnevelés terjedését. Az elmúlt évek statisztikai adataiból is láthatjuk azt a pozitív 

tendenciát, hogy nő az integráltan nevelt gyermekek száma.   

Az együtt nevelés lehetővé teszi, hogy a gyerekeknek nap, mint nap lehetőségük legyen 

felfedezni és megélni különbözőségükben a közöset, az emberit. Az integrációban sem a 

fogyatékosok egyoldalú alkalmazkodása, sem az ép gyerekek önkifejezésének feladása nem 

cél. Az integrációval az a célunk, hogy a különbözőségeket el tudjuk fogadni, fogadtatni. Aki 

csak ugyanolyan emberekkel, önmagához hasonlóakkal találkozik, annak nincs tudomása az 

emberi sokféleség gazdagságáról.  

Magyarországon, az 1980-as évektől vált lehetővé a sérült tanulók együttnevelésére. 

Kérdésként merül fel, hogy a szegregált gyógypedagógia - miközben esélyt teremt - elzártsága 

miatt, mitől foszt meg? A másik oldalon pedig, hogy az inkluzív iskolák milyen előnyöket, 

vagy esetlegesen hátrányokat kínálnak? 

Az integrált nevelés lehetővé teheti, teszi a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalomba 

való beilleszkedésének megsegítését, vagyis ezzel elkerülhetővé válna, a sérült gyermekek 

társadalmi diszkriminációja. Az integratív oktatás ugyanis, a felnőttkori, társadalmi együttélés 

alapja lehet.  

Az integrált intézményekben, szakmai szempontból az volna a jó, ha mindazt a speciális 

ismeretet, amit a gyógypedagógia hosszú évek alatt kidolgozott, be tudnák építeni a többségi 

iskolákba, így tehát a két hivatás sok tekintetben ötvöződhetne, segíthetné egymást! 

Az oktatásban, iskolán kívüli programokkal is igyekeznek elősegíteni a fejlődés magasabb 

szintjének elérését. Ennek azonban akkor van igazán értelme, ha e „program” képes arra, 

hogy megmutassa mindazokat az értékeket, amelyek az adott sérülés típusát leginkább 

jellemzik. Mert itt a másság elfogadtatása a cél!  

Comenius idézetében így ír a társadalom toleráns viselkedéséről:  

„Akad - e csak egyetlen mag, vagy gyökér is, amelyet ne fogadna be az anyaföld, és nem 

gondoskodnék arról, hogy kicsírázzék? Csak legyen, aki tudja, hol, mikor, milyen módszerrel 

kell mindegyiket elvetni.” (Comenius) 

 

13. 1.  Az utazótanári hálózat  

Hazánkban az együttnevelést az 1993-as LXXIX. közoktatási törvény teszi lehetővé.  A 30. § 

3. bekezdésében az integráció feltételeként szabja: „a gyógypedagógiai nevelésben - 
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oktatásban részt vevő iskolának rendelkeznie kell azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, 

amelyek a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs és rehabilitációs ellátásához szükségesek”. Ez a garancia, egyszerre gátló tényező 

is, hiszen a szülői kívánság, az iskola szándéka és a fenntartói akarat időben, nem mindig esik 

egybe. 

 

13. 2.  Az EGYMI és az integráló intézmények kapcsolata, a pedagógusok együttműködése  

 Egyenrangú felekként való együttműködés 

 Nincsenek kész receptek, mindig az adott helyzetből kell kiindulni 

 Sokszereplős tevékenység  

 Valós, új értékek megfogalmazása, rugalmas együttgondolkodás 

 Nyitott, innovatív, megújulni kész pedagógusok, gyógypedagógusok 

A közoktatás-fejlesztési és feladat-ellátási tervvel, a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

szervezésével, az ellátási területek és körzetek meghatározásával biztosítható csak,  hogy  a   

céloknak   megfelelően történjen az intézmények együttműködése az integrált oktatás sikere 

érdekében.  

 

13. 3.  A SNI tanulók oktatásában részt vevő intézmény 

 Alapító okirata a feladatot konkrétan jelöli; 

 Pedagógiai programja tartalmazza a sajátos nevelési igényhez kapcsolódó elemeket; 

 Óratervében a pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációra fordítandó órák 

megjelennek; 

 A fogyatékosság típusának megfelelő képesítésű gyógypedagógiai tanár/terapeuta segíti 

a munkát; 

 Az osztályok a törvényi előírásoknak megfelelő létszámmal működnek. 

 
13. 4.  A pedagógusok szerepe 

 A tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak módosulásait 

 Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet 

biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz 

 A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói 

teljesítmények elemzése alapján megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez 

igazodó módszereket alkalmaz 

 Egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres 

 Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, eltérő viselkedésekhez 

 Együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba 

 

13. 5. Gyógypedagógus feladata 

 Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését 

 Javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges 

megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása, stb.) 

 Segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről 

 Javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására  
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 Figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra 

 Együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait 

 Terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – 

egyéni fejlesztési terv alapján rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek 

során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

Tehát számos feltételnek kell megvalósulnia ahhoz, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrált oktatása mindenütt elfogadottá váljék. Az integráció kizárólagos formája ugyan még 

nem mindenhol működhet, de ha a differenciált foglalkozás elterjed, és minden gyermek 

fejlődését személyre szabottan segíti, úgy egyre több intézmény tudja befogadni és magáévá 

tenni az integratív szemléletet, s beengedni a sajátos nevelési igénnyel rendelkezőket abba a 

világba, amiben mindannyian élünk. Abba a világba, aminek kapuja nyitva kell, hogy legyen 

mindenki előtt! 

 

 

13. 6.  Logopédiai Szakmai szolgálatának pedagógiai programja 

 

Mottó: ” Köszönnöm kell, hogy ismerem az emberi szavakat,  

…s mindent meg tudok mondani e szavakkal, amit akarok!” 

Márai Sándor    

 

13. 6. 1. A logopédiai szakszolgálati működést meghatározó 15-2013.(II.26) EMMI 

rendelet 7.  A logopédiai ellátás 25. §      

(1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a 

beszédindítás, a hang-  beszéd-  és nyelvfejlõdési  elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-

kommunikációs  zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia 

kialakulásának megelõzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai 

terápiás foglalkozáson. 

(2) A logopédiai ellátás igénybevétele – a (3) bekezdésben foglalt vizsgálatokon és (4) 

bekezdésben foglalt ellátáson való részvétel kivételével – önkéntes alapon történik. 

(3) A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai  nevelésben részt vevõ, ötödik 

életévüket betöltött gyermekek  beszéd- és nyelvi fejlettségének  alapvizsgálatát, 

szûrését, és ennek eredménye  alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, 

pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését. 

(4) Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján 

kell a gyermek  további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szûrés 

eredményei  alapján ez szükséges. 

5) A logopédiai vizsgálati véleménynek tartalmaznia kell 

a) a gyermek, tanuló és a szülõ nevét, a gyermek, tanuló születési helyét, idejét, lakóhelyét 

és tartózkodási helyét, a gyermek, tanuló nevelését, oktatását ellátó óvoda, iskola nevét, 

címét, 

b)   a logopédiai vizsgálat rövid leírását: 

ba) a vizsgálat kérésének indokolását, 

bb) a vizsgálatban felhasznált vizsgálati eljárásokat, a konkrét vizsgálati értékeket  és a 

logopédiai diagnózis meghatározását, 

bc) terápiás javaslatot a logopédiai fejlesztésre, 

bd)a vizsgálat eredményétõl függõen a gyermek, tanuló további – pedagógiai, 

pszichológiai, szakorvosi – vizsgálatának kezdeményezését, 
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be)   a szülõ tájékoztatását a vizsgálat folyamatáról, eredményérõl, a gyermek, tanuló 

logopédiai ellátásának megszervezésérõl, valamint arról, hogy a minél gyorsabban 

automatizált jó beszédszint elérése érdekében  a szülõk, és a gyermekkel kommunikáló 

valamennyi felnõtt partneri együttmûködése szükséges, 

bf) a  szülõ  tájékoztatását kötelezettségeirõl és  a  vizsgálati véleménnyel kapcsolatos   

jogorvoslati lehetõségekrõl. 

(6) A logopédiai vizsgálati vélemény és a logopédiai ellátás tekintetében a 18. §, a 40. § 

(1)–(2) bekezdése, a 40. § (3) bekezdés a), b) és d) pontjai, a 40. § (4)–(6) bekezdése, 

valamint  a 41. § értelemszerûen alkalmazandóak. 

(7) A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekbõl, tanulóból álló 

csoportfoglalkozás keretében szervezhetõ meg. 

(8) A logopédiai terápia minimális idõkerete heti két alkalom, idõtartamát – mely 

legfeljebb negyvenöt perc lehet – a gyermek életkoráról és problémájától függõen – a 

logopédus határozza meg. 

(9) A logopédiai munka eredményét a fejlesztõ tevékenység során hathónaponként,  

valamint az ellátás befejezésekor a munkanaplóban szövegesen értékelni kell 

(10) A logopédiai ellátásban részt vevõ gyermekek, tanulók részére nyújtott ellátásról  

munkanaplót kell vezetni. (11) A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek 

életkorától függetlenül, az annak szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat 

alapján bármikor megkezdhetõ. 

 

 13. 6. 2.  Szakmai szolgálatunk definíciója  

A Logopédiai Szakmai szolgálat a logopédiai tanárok, illetve terapeuták közössége, akik a 

megkésett/ akadályozott beszédfejlődés, artikulációs és kommunikációs zavarok, 

orrhangzósság, hangképzési rendellenességek, hadarás, dadogás, enyhe hallássérülés, értelmi 

és más fogyatékosságok következményeként fellépő beszédhibák, illetve beszédzavarok 

szűrésével, vizsgálatával, megelőzésével és korrekciójával foglalkoznak.A tanulásban 

akadályozottak és értelmileg akadályozottak ellátását biztosítják az utazótanári hálozaton 

belül.Az ép intellektusú gyermekek ellátását a Szakszolgálat biztosítja.  

 

13. 6. 3.  A Logopédiai szakmai szolgálaton folyó nevelő-oktató munka célja 

 a nyelvi elmaradás korrekciója: a beszédészlelés, a beszédmegértés és a kifejezőkészség 

fejlesztése 

 nyelvtani szabályok kialakítása, tudatosítása 

 a verbális és nonverbális kommunikáció, valamint önkifejezés mozgásba ágyazott 

fejlesztése 

 a légzés, a fonáció és az artikuláció összhangjának kialakítása  

 a kialakult beszédhiba javítása, az aktív és passzív szókincs bővítése és a 

grammatikailag helyes kifejező, összefüggő beszéd tanítása 

 a mozgás, zene és gondolkodás ritmusának kialakítása, összerendezése 

 a mozgás és zene emocionális hatásán keresztül a személyiség ritmusos harmonizálása, 

a kifejező készség fejlesztése  

 az analizáló, szintetizáló, lényegkiemelő készségek fejlesztése  

 az alapműveltségi területek elsajátítását megalapozó vizuális, megfigyelő és elemző 

készség fejlesztése  

 a beszédhibás, beszédfogyatékos, részképesség-zavarral küzdő gyermeket képessé tegye 

a beszéd, olvasás, írás eszközszintű használatára  

 a kognitív funkciók (figyelem, megfigyelő képesség, érzékelés-észlelés, emlékezet és a 

gondolkodási műveletek) fejlesztése 
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13. 6.  4.  A logopédiai fejlesztés feladata  

A fejlesztés első feladata a képesség, - és személyiségfejlesztés. Elvünk, hogy elsődlegesen 

nem a tüneteket, hanem az okokat (beszédszervi ügyetlenség, hallásfigyelem gyengeség, 

beszédészlelési-beszédmegértési zavar, formaérzékelési zavar, téri tájékozódási zavar, 

grafomotoros ügyetlenség) tárjuk fel és törekszünk ezen okok- lehetőség- szerinti- 

korrekciójára, megszüntetésére. Nem célunk a korrepetálás. 

 

13. 6. 5.  Az okok megszüntetésére irányuló feladataink: 

 a gyermek szabad önkifejezésének, közlési vágyának, kapcsolatteremtési készségének 

elősegítése 

 a megismerési vágy felkeltése 

 a beszédindítás 

 a percepció fejlesztése 

 interperszonális kapcsolatok fejlesztése 

 nonverbális kifejezőeszközök fejlesztése 

 az artikulációs mozgások ügyesítése 

 a hallási figyelem fejlesztése 

 a helyes légzéstechnika kialakítása 

 a magyar nyelv normáinak megfelelő hangképzés kialakítása 

 a magyar nyelv grammatikai rendszerének készségszintű használatára való törekvés 

kialakítása 

 a kommunikáció fejlesztése, újjáépítése 

 az érzelmi feszültségek oldása 

 a beszéd folytonosságának fejlesztése 

 a mozgás ritmikus összehangolása a beszéd verbális és nonverbális elemeivel 

 az összefüggő szöveges beszéltetés előkészítése  

 az izomtónus szabályozás fejlesztése 

 az összefüggések felismerése, az asszociációs képességek fejlesztése 

 a kreativitás és absztraháló képesség fejlesztése 

 a testrészek tudatosítása 

 a téri helyzetek, viszonylatok észlelésének kialakítása 

 a bal-jobb irányok megkülönböztetése, a lateralitás fejlesztése 

 szem-kéz koordinációjának fejlesztése 

 az alakállandóság kialakítása  

 az alak-háttér felfogás fejlesztése 

 a vizuális megfigyelőképesség fejlesztése  

 vizuális helyzet, pozíció felismerése  

 

 13. 6. 6.  Logopédiai kórképek, a terápiás területek típusai 

 13. 6. 6. 1. Megkésett és akadályozott beszédfejlődés 

Megkésett és akadályozott beszédfejlődésű gyermekeknél különféle okok (biológiai, 

pszichés, környezeti) következtében a beszéd és a nyelv fejlődése ép értelmi szint és ép hallás 

mellett elmarad az életkori átlagtól.  

Két fő csoportja:  

 expresszív-motoros (a kifejező beszéd zavara)  

 szenzoros-receptív (a beszédészlelés és megértés zavara, mely a kifejező beszédet is 

érinti) 

A megkésett beszédfejlődés okai:  
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 öröklött beszédgyengeség 

 prenatális, perinatális és posztnatális sérülések 

 környezeti tényezők 

 a szoptatás elmaradása 

 súlyos testi gyengeség 

 általános motoros gyengeség 

 a beszédszervek rendellenességei 

 a hallás sérülése 

Tünetek: csökkent beszédkészség, a beszédfejlődés megrekedése, a beszédmegértés 

elmaradása, makacs és tartós pöszeség, szótalálási és mondatszerkesztési nehézség, 

agrammatizmus, hadarás vagy dadogás, balkezesség, gyenge zenei képesség, iskoláskorban az 

olvasás-írás elsajátításának nehézsége, tanulási problémák 

Terápia:  

 tanácsadás szülőknek 3 éves kor alatt 

 minél korábban kezdett logopédiai fejlesztés, mozgásfejlesztés mellett 

A terápia 5 nagy területe:  

1.,  A beszéd és a nyelv (a beszédmegértés és a figyelem fejlesztése, a szókincs bővítése) 

2., A mozgás fejlesztése (nagymozgások és az artikulációs mozgások fejlesztése és  

ügyesítése, a finommotorika fejlesztése, egyensúlyfeladatok) 

3., A gondolkodás fejlesztése (analógiás gondolkodás fejlesztése, analízis-szintézis 

készségének fejlesztése, következtetés és magyarázat) 

4.,  A figyelem és emlékezet fejlesztése (vizuális és verbális figyelem fejlesztése, rövid és 

hosszú távú emlékezet fejlesztése) 

5.,  Készségek fejlesztése (ritmika, téri tájékozódás, testséma, taktilitás, kinesztézis és 

lateralitás fejlesztése) 

A terápia szakaszai:  
– Nonverbális szakasz: a beszédmegértés fejlesztése, a beszédkedv felkeltése, a 

beszédmotorium ügyesítése, a hallási figyelem fejlesztése 

– Verbális szakasz: a beszéd aktivizálása 

-    hangtani rendezés: fonémák kiépítése, szókapcsolatok gyakorlása, szókincsfejlesztés 

-    nyelvi rendezés: nyelvtani viszonyok kiépítése, a mondatalkotás kezdetei  

 

 13. 6. 6. 2.  Pöszeség  

A beszédhangok ejtésének, tisztaságának olyan zavara – ép hallás és ép beszédszervi 

beidegződés esetén -, amelyre jellemző az adott nyelvközösség artikulációs normáitól való 

eltérés. 

A pöszeség a leggyakrabban előforduló beszédhiba. Az artikulációs zavarokat kb. 4 és fél 

éves korig fiziológiásnak tekintjük. 

Fajtái: a pöszeséget kiterjedtsége szerint két csoportba sorolhatjuk. Általános pöszeségről 

beszélünk, amikor az artikulációs csoportok nagy része sérül. A hangkihagyások ( alália ) 

illetve hangcserék   (paralália ) több mint nyolc hangot érintenek. Részleges pöszeségnek 

nevezzük, amikor egy artikulációs csoport vagy egy –egy hang hibája észlelhető. 

Az artikulációs hibák jellege: kihagyás, torzítás, hanghelyettesítés ( hangcsere ). Általános 

pöszeség esetében mindhárom előfordulhat, részleges pöszeségnél általában a 

hanghelyettesítés és a torzítás dominál.  

Bizonyos esetekben a pöszeség nyelvlökéses nyeléssel társul, amely speciális terápiát igényel.  

/ Nyelvlökéses nyelés önmagában, artikulációs hiba nélkül is előfordulhat. / 

Terápia: a pöszeség javítása logopédiai kompetencia, kialakult tüneteinek megszüntetése 

speciális szakképzettséget igényel. A pöszeség terápiájának célja az artikulációs zavar 
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megszüntetése, a helyes kiejtés megtanítása, a köznyelvi ejtésnormáknak megfelelő 

artikuláció kialakítása, a gyermek folyamatos, spontán beszédébe való beépítése. 

A terápia feladatai:   

 általános, részletes logopédiai vizsgálat, szükség esetén szakorvosi, pszichológiai 

vizsgálatra utalás, 

 a vizsgálati eredmények elemzése, az egyéni terápiás terv meghatározása,  

 az egyes beszédhangok előkészítése, fejlesztése / kialakítása, rögzítése és 

automatizálása a spontán folyamatos beszédszintig bezárólag, 

 a beszédhibával együtt járó esetleges nyelvi- grammatikai zavarok korrigálása, a beszéd 

általános fejlesztése ( pl. szókincsbővítés, mondatalkotás ) 

A foglalkozások történhetnek egyénileg és csoportosan. A logopédiai terápia általában heti 

két foglalkozásban tekinthető ideálisnak. Súlyos beszédzavar esetén intenzív foglalkoztatás 

szükséges. 

Értékelés, minősítés: A pöszeség javítására irányuló logopédiai munka eredményét a gyermek 

beszédének önmagához viszonyított javulásával értékeljük. A lehetséges értékelések: 

tünetmentes, lényegesen javult, részben javult, keveset javult, nem javult. 

 

13. 6. 6. 3.  A beszédészlelés és beszédmegértés zavara 

Beszédészlelés: a beszédhangok, hangkapcsolatok és hangsorok pontos felismerése és 

azonosítása akkor, amikor a jelentés nem vesz részt a hallottak feldolgozásában. ( pl. amikor a 

gyermek olyan szót hall, amelynek a jelentését ( még) nem ismeri ) 

Beszédmegértés: ismert szavak, szókapcsolatok, mondatok, illetve mondatok összességének, 

egymásutániságának a helyes felismerése és értelmezése, vagyis az abban foglalt tartalom  / 

tartalmak feldolgozása. Nagyságrendileg a szavak jelentésének feldolgozásával kezdődik, 

majd a mondatok megértése és értelmezése következik. A legmagasabb szint a szöveg 

értelmezése, melynek során a hallott közlés megértésének következtében az emlékezetben 

korábban tárolt információk aktiválása is megtörténik. A teljes folyamatban a beszédmegértés 

a jelentések és az összefüggések felismerését is tartalmazza. A beszéd dekódolásának a két 

egymással összefüggő nagy folyamata a beszédészlelés és a beszédmegértés. A mechanizmus 

alapja az ép hallás, a működéssorozatokat a hosszú és a rövid idejű verbális emlékezet, 

továbbá a mentális lexikon megfelelő szerveződése és aktivizálhatósága biztosítja. A 

beszédészlelés, beszédmegértés során többféle részfolyamat működik, amelyek a verbális 

közlések feldolgozásán túl lehetővé teszi a nyelv vizuális formájának ( írott nyelv ) 

elsajátítását, vagyis az olvasás és írás megtanulását. 

A beszédfeldolgozási folyamat zavaráról akkor beszélünk, ha az elhangzott közlések 

azonosítása korlátozott, nem pontos, megértésük bizonytalan, akadályozott, az értelmezés 

kérdéses, gátolt. Ha a gyermek az életkorának tartalmilag megfelelő verbális közlések 

észlelésében és megértésében rendszeresen téved, illetve a hozzá intézett megnyilatkozások 

egyértelmű feldolgozására nem képes, akkor a beszédészlelés és / vagy beszédmegértés 

zavara áll fenn. Ez a zavar általában pöszeséggel társul, de előfordulhat önmagában is, 

artikulációs hiba nélkül. 

Tünetek: A mindennapi kommunikációban megfigyelhető esetleges reakcióhiány, téves 

reakció, gyakori visszakérdezés beszédfeldolgozási nehézségekkel. Az olvasás-, írástanulás, 

helyesírás zavara, a memoriterek megtanulásának nehézsége, az idegen nyelv elsajátításának 

problémája, az olvasottak bizonytalan értése, a lényegkiemelés képtelensége, a látszólagos 

memóriazavarok és az általános tanulási nehézségek. 

Terápia: A beszédészlelési és / vagy beszédmegértési zavar diagnosztizálása GMP vizsgálattal 

történik. A terápia célja az elmaradott illetve zavart észlelés és beszédmegértés helyreállítása, 

az életkornak megfelelő folyamatműködés kialakítása, a következményes problémák ( pl. 

olvasási nehézség, helyesírási probléma ) csökkentése, megszüntetése. A terápia intenzitása a 
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gyermek életkorától illetve a zavar kiterjedtségétől, súlyosságától függ. A beszédészlelés és 

beszédmegértés fejlesztése hosszú időt vesz igénybe. 

 

 13. 6. 6. 4.  Tanulási részképesség- zavarok( diszlexia,diszgráfia,diszkalkulia) 

A pedagógia definíciója szerint a diszlexia az iskolai teljesítmény és az intellektuális 

képességek szignifikáns eltérése, melynek hátterében súlyos olvasási zavar található. A 

pszichológiai magyarázatok a tanuláshoz szükséges részképességek működési 

következményeként értelmezik a diszlexiát, különös tekintettel az olvasás megtanulásához 

szükséges képességek elégtelen, hiányos vagy zavart működésére. A diszlexia nagyon 

összetett jelenség, multifaktoriális, multikauzális. A diszlexia viszonyfogalom: diszharmónia 

a gyermekkel szembeni jogos elvárások (pl. a gyermek adottságai), az olvasás- írás tanítására 

szánt idő és gyakorlási mennyiség, valamint az eredmény között. A diszlexia általában együtt 

jár az írászavarral (diszgráfia), de előfordulhat önállóan is a diszgráfia. Az írászavar lehet 

alaki vagy tartalmi, attól függően, hogy az írás mely összetevőjét érinti erősebben. 

Tünetek: Az olvasás hibái:  

 elmaradás az osztályfok alapján elvárt olvasási sebességtől, technikától, 

 eltérés az olvasandó anyag tartalmától, 

 elégtelenség az olvasott anyag megértésében, a szövegértés zavara 

 

Az írás hibái: 

 elmaradás az osztályfok alapján elvárt írástechnikai színvonaltól és sebességtől ( az írás 

technikai kivitelezése és olvashatósága jelenti az akadályt ) 

 eltérés az írott anyag tartalmában: betűcsere, -helyettesítés,-fogyasztás,-szaporítás, 

sorrendcserék és jelentésváltoztatás, az írás tartalmi hibái számottevőek 

 elégtelenség a helyesírásban és a megfelelő nyelvhasználatban 

A terápia célja: kialakítani a tanuló intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő 

olvasás / írás jártasságát, készségét. Fejleszteni az olvasott szöveg pontos megértésének 

készségét, az írásbeli közlés helyességét, valamint a kifejezőképességet. Megelőzni a 

kórképre épülő másodlagos tünetek kialakulását, illetve meglétük esetén csökkenteni azokat. 

A terápia intenzitását a tanulási zavar fajtája és súlyossága határozza meg. 

A diszkalkulia a számolási képesség részbeni hiányát, zavarát jelenti. 

Diszkalkuliás az a gyerek, aki a matematika megtanulásához célzottan szükséges 

részképességei fejlődésében elmarad a többi tantárgy megtanulását szolgáló részképességek 

fejlődéséhez képest. 

 

A számolás hibái: 

 a globális mennyiség állandóság hiánya, a számok nevei nem kötődnek mennyiséghez 

 számlálási, számolási nehézség, számjegyek kihagyása 

 helyi-, és alaki érték értelmezési hibája 

 tízes átlépést mechanikusan ujjait használva, s nem számolási készségként használja   

 alapműveletek helytelen alkalmazása 

 absztrakt képességek zavara, hiánya 

 lényeg kiemelés, matematikai kifejezések felismerésének, alkalmazásának hiánya 

 

 13. 6. 6. 5.  Diszfázia 

A diszfázia tünetei a nyelv minden szintjén jelentkeznek, és nem egyszerűen késik a 

fejlődés, hanem más utat is jár be. A nyelvi szintek elmaradásának vagy zavarának 

következményei a pöszeség, a zöngés-zöngétlen hangok cseréje, grammatikai problémák, 

beszéd- és olvasásértési problémák. Ezek a tünetek gyakran társulnak a részképesség-zavarok 

http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%B6szes%C3%A9g
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különböző megjelenési formáival, jellegzetes pszichikus funkciózavarokkal (fáradékonyság, 

mozgás ügyetlensége). Együtt járhat a figyelem, az emlékezet, a térbeli tájékozódás, és az 

észlelés (tapintás, látás, hallás) problémáival. Megjelenhet az idegen nyelvek elsajátításának 

nehézsége. Rendkívül fontos a korai felismerés, a terápia minél előbbi elkezdése, amely 

összetett és hosszantartó segítségnyújtást jelent. 

 

13. 6. 6. 6.  Diszfónia 

A diszfónia, vagy gyermekkori rekedtség egy hangképzési probléma. Legszembetűnőbb 

tünete a rekedt és mély hang, de velejárója a helytelen légzés, a feszített váll-, és nyakizomzat. 

Többnyire rossz szokás, helytelen beszédminta miatt alakul ki, de fizikai, valamint lelki okai 

is lehetnek. A kezelés előtt alapos kivizsgálás szükséges, melyet foniáter szakorvos végez. 

A hang minősége kizárólag rendszeres otthoni gyakorlással javul, tehát szoros együttműködés 

szükséges a szülő, gyermek és logopédus között. A logopédiai terápia legfontosabb lépései: 

általános izomlazítás, a beszédhangmagasság beállítása, a helyes légzés, a lágy hangindítás, a 

megfelelő hangtartás és levegőbeosztás, a hangerősítés és a beszéddallam megtanítása.  

Foniátriai kontrollvizsgálatok szükségesek. 

 

13. 6. 6. 7.  Dadogás, hadarás 

A dadogás a beszédfolytonosság, a beszéd összerendezettségének zavara, amit gyakori 

megakadások és hangismétlések jellemeznek, a ritmus és az ütem felbomlásában és a beszéd 

görcsös szaggatottságában jelentkezik. 

 Élettani, nem folyamatos beszéd jellemzője, hogy: 

 nincs beszédfélelem 

 a beszédmozgások gyakorlatlan volta 

 szókincs szegénysége 

o A valódi dadogástól a következőkben különbözik: 

- a mondatokban való beszédfejlődési szakaszban jelentkezik 

- klónusos ismétlés jellemzi 

- időnként fellépő tono-klónusos, de ez még nem rögzült 

- nem tudatosult még a beszédhiba (fokozatosan megszűnik) 

- a görcsök a gége és a hangszalagokra nem terjednek ki 

- légzési rendellenesség alig van, nincs inspirációs kezdés 

- együttmozgások nagyon ritkán, (esetleg szemhunyorgatás) 

- nem örökletes, hajlamosító tényező nem játszik szerepet 

A hadarás a folyamatos beszéd súlyos zavara. Kapkodó légzés, megiramló, szaggatott 

beszéd, hangok, szótagok kihagyása, pontatlan, elmosódott kiejtés, egyhangú vagy ismétlődő 

beszéddallam és hangsúly, egyenetlen ritmus tünetegyüttesében jelenik meg. A beszédbeli 

tünetek az olvasásban és az írásban is tükröződnek. A nyelvi tünetek: ragozási zavarok, 

diszgrammatizmus, a mondatszerkesztés hiányosságai és a szókincsszegénység. 

 

 13. 6. 7.  Szenzomotoros terápia 

A szenzomotoros terápia alkalmas mozgáskoordinációs problémákkal, figyelemzavarral, 

hiperaktivitással, illetve tanulási zavarral küzdő gyermekek kezelésében, a tartós és súlyos 

nehézségek kialakulásának megelőzésére. 

Szenzoros integrációs terápiás csoportunkat elsősorban az ún. dyslexia veszélyeztetett és/vagy 

a diffúz pöszeséggel küzdő nagycsoportos óvodások részére hoztuk létre.            

Szervezését az a felismerés tette szükségessé, miszerint legtöbbször a probléma gyökere az 

idegrendszer éretlenségében keresendő, mivel az elemi mozgásminták részleges megléte 

gátolja a magasabb szintű mozgások szervezését, kivitelezését. Ezek miatt pedig nemcsak a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eml%C3%A9kezet
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9r_%28fizika%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szlel%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tapint%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1t%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hall%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ritmus&action=edit&redlink=1
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beszédmozgások – melyek a legösszetettebb finommozgások - , hanem egyéb kognitív 

tényezők is nehezen fejlődnek. 

A terápia kis létszámú csoportokban  az egyes észlelési csatornák tervezett és folyamatos 

ingerlésével teremt lehetőséget a tapasztalások újraélésére és integrálására, valamint a nagy- 

és finommozgások koordinálására.  

Ezek a képességek egymással szorosan összekapcsolódva pedig az értelmi képességek alapjait 

teremtik meg, és minél összehangoltabban működnek, annál magasabb szintűvé válik az 

intellektus is. 

A négy végtag mozgásának összehangolását szolgáló feladatok a két agyfélteke egyidejű 

működését segítik, amelyek a nyelvi képességek fejlődéséhez, valamint a beszéd 

fejlettségéhez járulnak hozzá. 

A foglalkozások  minden alkalommal az érzékelések hasznos rendezését és a külső-belső 

ingerekre adott adaptív válaszok kiváltását szolgálják az alábbi feladategységek segítségével: 

 vesztibuláris ingerlés, egyensúlyozás 

 szem-kéz koordinációs gyakorlatok 

 téri tájékozódási feladatok 

 proprioceptív érzékelés javítása 

 izomtónusok beállítása 

 szerialitási feladatok 

 emlékezeti és figyelmi deficitek korrigálása  

 a reakcióidő csökkentése 

 rövid- és hosszútávú memória fejlesztése 

 taktilitás és finommotorika javítása 

 szókincsfejlesztés, hanganalízis        

 

 

 

14.  A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
Iskolánk gyermekvédelmi tevékenysége szorosan ráépül sajátos nevelési igényű 

tanulóink mindennapi nevelési feladataival, illetve kiegészül, az 1997. évi Gyermekek-

védelméről szóló XXXI-es törvényben, illetve a Nemzeti Köznevelési Törvény meghatározott 

gyermekvédelmi elvekkel. 

Intézményi koncepciónk lényege: a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az 

iskolai élet valamennyi területét. Fogékonnyá tesszük diákjainkat az egészséges életmódra, a 

környezetük szeretetére, fejlesszük problémamegoldó készségüket és önbecsülésüket. 

 

14. 1.  Pedagógusaink kötelessége és felelőssége:  

A gyermekek jogainak, kötelezettségeinek szem előtt tartása (1997. évi XXXI. Tv), a 

gyermekvédelmi felelősökkel való együttműködés, a hatékony gyermekvédelmi tevékenység 

és a jelzőrendszer működtetése érdekében. Különös tekintettel a gyermek életében beállt 

változások jelzésére pl.: magatartásbeli problémák, erőszakra utaló jelek, hiányzás, elköltözés, 

szülők válása, krízishelyzete, stb. 

 

14. 2.  Gyermekvédelmi felelősök kötelessége és felelőssége  

A gyermek testi-, lelki-, érzelmi-, értelmi fejlődését gátló tényezők feltárása, kezelése. 

Amennyiben a probléma iskolán belül alkalmazott (pedagógiai, gyermekvédelmi, 

pszichológiai) módszerekkel nem oldható meg, úgy annak jelzése a Gyermekjóléti Szolgálat, 

illetve más arra hivatott intézmény felé.  
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Segítő tevékenység megnyilvánul a tanárok, diákok, és a szülők felé.  Feladatában kiemelt 

szerepet kap a gyermeki jogok és kötelezettségek védelme, a családok támogatása.  

 

 

14. 3.  A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok beillesztése a helyi 

munkatervbe 

Célunk, a gyermekvédelem helyi nevelési tervének programba emelése a tevékenységek, 

eljárások, felelősségek és ellenőrzési pontok meghatározása. 

A munkaterv elkészítésekor figyelmünket arra irányítottuk, hogy a gyermekvédelem 

preventív, lényeget hordozó és minden aspektusában gyermeket védő programmá váljon. 

A gyermekvédelmi felelős mintegy összefogója, koordinátora a gyermekvédelmi 

munkának.  

 

14. 4.  Tevékenység meghatározása 

Veszélyeztetett tanulóink felmérése, nyilvántartása, statisztika. Félévente az 

osztályfőnökökkel a súlyos magatartási-, tanulási zavarral küzdő, szociálisan hátrányos 

helyzetű tanulók problémáinak megvitatása, felmérés készítése. Megfelelő intézkedések 

megtétele. A felmérés során, az ad hoc jelentkező problémák kezelése: 

 

Kapcsolat felvétele a családokkal: 

Célja: tájékozódás, a fennálló helyzet okának meghatározása, s a lehetséges segítségnyújtási 

alternatíva kiválasztása. 

 személyes beszélgetés, családlátogatás, szülőknek szóló felvilágosítás, tanácsadás. 

 szükség esetén környezettanulmány. 

 

Szociális-, és/vagy gyermekvédelmi, pszichológiai szolgáltatások közvetítése  

 Szóbeli vagy írásbeli javaslat kedvezményes étkeztetés igénybevételére  

 Segélyezésre történő javaslat (rendszeres-, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

átmeneti segély, ápolási díj, szociális segély, lakásfenntartási támogatás, Utazási 

kedvezmény) 

 Gyermekjóléti szolgáltatás, vagy Családsegítő Szolgálat önkéntes igénybevétele 

 Karitatív szervezetekkel való kapcsolatfelvétel 

 Pszichológiai szolgálathoz való irányítás (iskolapszichológus, Nevelési Tanácsadó, 

Gyermekjóléti Szolgálat pszichológusa) 

 

Jelzés Gyermekjóléti Szolgálat felé 

Amennyiben a probléma iskolán belül alkalmazott (pedagógiai, gyermekvédelmi, 

pszichológiai) módszerekkel nem oldható meg, írásbeli jelzés küldése a megfelelő 

intézménynek. (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, Jegyző, Helyi önkormányzat 

szociális ügyosztálya, Rendőrség, Védőnő, Gyermekorvos, Gyámhatóság, Nevelési 

Tanácsadó) 

 

14. 5.  A prevenció 

Mentálhigiénés tevékenység:  

Iskolánk sajátosságából ered a fogyatékosság elfogadását segítő foglalkozások szervezése, 

mely tanulóink társadalmi integrációját hivatott szolgálni. 

 

Hatékony konfliktuskezelés: 

elsajátíttatását célzó programok szervezése (drámajáték)  
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Egészséges életmódra nevelés: 

Tisztálkodás, táplálkozás, szexuális felvilágosítás…) 

 

Szenvedélybetegségek megelőzése: 

Drog (kávé, cigaretta, alkohol, kábítószer) prevenciós programok szervezése. 

Addiktológusok, rendőrségi szakemberek bevonása. 

 

Bűnmegelőző előadások szervezése 

Igény szerint, folyamatosan. 

 

14. 6.  Kapcsolatrendszer működtetése 

 Rendszeres megbeszélést tartása, igazgató és/vagy helyettesei, gyermekvédelmi 

felelősök, munkaközösségek vezetői, osztályfőnökök képviselőivel.  

 Iskolánk első számú partnere az önkormányzat, ezen belül a szervezetnek a szociális 

ellátásokkal vagy a gyámhivatal típusú tevékenységekkel foglalkozó egységei.  

 Gyermekjóléti szolgálat, akikkel együttműködünk a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű 

tanulók problémáinak megoldása érdekében. 

 Nevelési tanácsadó és az iskola pszichológus segítségét kérjük a tanulási és magatartási 

problémák esetében. 

 Gyámhatóság: Olyan problémás esetekben fordulunk hozzájuk, amikor a szülők és az 

iskola közötti többszöri megbeszélés sem vezet eredményre és a kiskorú tanuló 

veszélyeztetett. 

 Szülői értekezletek alkalmával ügyeletet tart, a szülők egyéni problémáikkal 

megkereshetik.  

 Faliújság működtetése, melyen a fontosabb helyi rendeletek, gyermekvédelmi 

információk olvashatók. Elérhetőségek megjelenítése. 

 Kapcsolattartás iskolaorvos és védőnővel, akiket esetenként a prevenciós munkába is 

bevonunk. 

 

14. 7.  Pénzbeli és természetbeni erőforrások felkutatása 

Pályázatok 

- mentálhigiénés programok finanszírozására 

- segélyezésekre: (karácsonyi-, üdülési-, étkezési támogatások) 

- prevenciós programokra (drog, alkohol, dohány) 

- adományok kérése: szükség szerint (ruha, bútor, szemüveg stb.) 

 

14. 8.  A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység egyik legfontosabb színtere az 

iskola. Átfogja és befolyásolja a tanulók egész tevékenységét: a közösségi – közéleti 

tevékenységet, a munkát és a szabad idő eltöltését. Mindez megköveteli az iskola nyitottságát, 

társadalmi kapcsolatainak szélesítését. Az iskolán kívüli nevelési tényezők koordinálását, 

hatásrendszerük tudatos felhasználását, a művelődési önművelődési igény és a képességek 

megalapozását, sokoldalú fejlesztését, a fizikai és szellemi munkavégzésre nevelést a tanuló 

képességeinek megfelelő szintjén végezze. 

A társadalom nevelő – formáló hatása nem épülhet be spontán módon a nevelési folyamat 

egészébe. Az iskola feladata, hogy föltérképezze, szelektálja, segítséget nyújtson a nagy 

mennyiségű információ földolgozásához, rendszerezéséhez. 

A jó hatásrendszer kialakításának feltétele az iskola és közvetlen társadalmi környezete, a 

lehetőségek és az adottságok reális ismerete, számbavétele. Arra kell törekedni, hogy a 



- 99 - 

 

gyermeket érő valamennyi nevelési hatás egységes rendszerré váljon, megfelelő irányítás 

mellett. 

Minden fogyatékosnak joga van a teljes emberi élethez. A tanulók fogyatékosságukból 

fakadóan speciális gondoskodást igényelnek biológiai, pszichológiai és szociális szempontból 

is messzemenőkig figyelembe véve életkori sajátosságaikat, nevelhetőségüket. Ahhoz, hogy 

tanulóink boldog, kiegyensúlyozott emberek legyenek fő feladatunk képessé tenni őket arra, 

hogy hasznos tagjaivá váljanak a társadalomnak. 

Mielőtt a terápiát megkezdenénk tisztázni kell, hogy melyek a szociális hátrányok. 

 

Ezek a következők: 

 primitív háttér, szülők italozó életmódja, 

 nem működő család, csonka család, rossz családi modell, 

 rossz anyagi háttér 

 magányos gyermek, elhanyagoltság, 

 

A fentiek ismeretében célunk, hogy a sérült funkciókat olyan szintre fejlesszük, melyek 

megalapozzák: 

 a társadalmi beilleszkedést, 

 zavarmentes kommunikációt, 

 kritikus élethelyzetekben a segítségkérés képességét, 

 a negatív irányú befolyásolás elutasítását, 

 a reális önértékelés képességének kialakulását, 

 a hasznos munkavégzést, 

 az önálló, harmonikus életvezetésre, családi életre való törekvést, 

 igény az önművelésre, egészséges életre, az otthon, a környezet szépítésére, védelmére. 

 

Feladatok: 

 egyéni, segítő beszélgetések, melyek során megismerjük tanulóinkat és családi 

hátterüket, 

 tárgyi cselekedtetés, 

 érzékszervi tapasztalás, 

 egyéni v. kiscsoportos fejlesztés, 

 helyes motiválás, sikerélményhez juttatás, 

 pszichikus funkciók korrekciója, 

 kognitív funkciók korrekciója, 

 megértés fejlesztése, 

 önálló tanulási képességek kialakítása, 

 a kommunikáció különböző területeinek fejlesztése, 

 önértékelés, 

 felzárkóztató, ill. tehetséggondozó programok szervezése, 

 drog- és bűnmegelőzési program, 

 felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

családlátogatásokon, 

 motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai v. napközis ellátásban részesüljön, 

 kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézménnyel, áthelyező bizottsággal. 

 

Az életvitel valamennyi területének a feltárása: egészségesebb életmódra nevelés, 

környezeti kultúra, szokásrend kialakítása. Udvarias viselkedés, magatartásformák 
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elsajátítása. Az együttműködési – tolerancia – közösségi tudat kialakítása, a másság 

elfogadása. 

Szinterei: komplex nevelés, fejlesztés osztályfőnöki órák, séták, kirándulások, 

múzeumlátogatás, színházlátogatás, kézműves foglalkozások, környezetvédelmi és 

drogprevenciós programok keretében. 

Ezen módszereken belül a gyermek önállóságának fejlődése megköveteli, hogy a 

családon kívül is saját lábára álljon. Engedni és gyakoroltatni kell, hogy a gyermek 

személyével kapcsolatos dolgokban maga döntsön, mert csak így várható el, hogy az élet 

minden területén önálló, döntőképes és megfelelő értékrendű felnőtté váljon. 

 

 

 

 

 

15. TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT 

SEGÍTŐ PROGRAMOK 

Felzárkóztatási programot készítünk minden olyan tanulónak, aki a 

 fogyatékosságából adódóan 

 hátrányos helyzete miatt 

 hiányzásai miatt (tartós betegség, családi problémák) nem tud együtt haladni társaival, 

előreláthatóan lemaradhat a tananyagban. Az egymásra épülő hiányok miatt sorozatos 

kudarcok érhetik, mely negatív irányba változtathatják meg a személyiségét. 

 

Szükség van az oktatás-nevelés folyamatának egyes pontjain való szakszerű 

beavatkozásra. A kudarcokat elkerülendő személyre szóló fejlesztő felzárkóztató, habilitációs, 

terápiás foglalkozásokra irányítjuk a kiemelt tanulókat. 

 

A problémák – hiányok diagnosztizálása: 

 a szakértői vélemény alapján 

 gyógypedagógus – pszichológus véleménye alapján 

 szummatív és diagnosztikus mérések alapján 

 szülői vélemény és családi háttér felmérése alapján. 

 

A program időtartama szólhat teljes tanévre, vagy lehet időszakos a probléma 

milyenségétől függően. Történhet:  

 órakeretben, differenciált foglalkoztatás keretében, 

 rehabilitációs órákon 

 napköziben 

 logopédián, pszichológián  

 

A program elkészítésének módjai: 

 a probléma feltárása, 

 célok és eszközök megfogalmazása, tervezése 

 az aktuális tudásra épülő feladatok elkészítése 

 

A kudarcokat megélt, frusztrált gyerekeknél különböző területeken ismerhetők fel a 

tünetek: 

 olvasás – írászavarok 

 beszédzavarok 
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 magatartási és beilleszkedési zavarok 

 egyéb területen jelentkező zavarok (dominancia-zavarok, testséma kialakulatlanság, 

ügyetlen finommozgás, rossz tér és időbeli tájékozódás, ritmus, látási, hallási zavarok. 

 

Dyslexia-dysgráfia tünetei: 

 magatartászavarok, 

 agresszivitás, 

 kompenzáció, 

 visszahúzódás, 

 fejletlen ritmusérzék, 

 dominancia-zavar, 

 mozgászavar, 

 ügyetlen finommotorika, 

 szenzomotoros integráció zavara, 

 rossz téri- idői tájékozódás, 

 szerialitás zavara, 

 vizuális észlelés zavara. 

 

15. 1.  Dylexia prevenció módszere 

Két fontos része van: a gyenge vagy zavart funkciók részben, vagy teljes felszámolása 

és maga az olvasás tanítása. Terápiája: dyslexia prevenció, reedukáció. Olvasási módszerünk: 

analizáló – szintetizáló olvasás tanítási módszer. Dyscalculia területei: a gyermek matematikai 

képességei elmaradnak az intelligenciájuk alapján elérhető képességektől. 

 

Az észlelés és az érzékelés sérülése: 

 a gondolkodás terén 

 a figyelem területén 

 az emlékezet területén 

 a beszédértés területén. 

 

A dyscalculia terápiája: általános készségfejlesztés, gondolkodást segítő, beszédértő, 

cselekedtető feladatsorok, amely nélkül a számfogalom nem, vagy csak bizonytalanul alakul 

ki. 

 

15. 2.  Megkésett, vagy akadályozott beszédfejlődés terápiája 

Célja a beszédindítás: a gyermektől az adott sérülést figyelembe véve – elvárható 

legmagasabb szintű kommunikáció elsajátítása. 

 

Legfontosabb lépések: 

 kontaktus felvétel, 

 figyelemfejlesztés, 

 beszédfejlesztés, nyelvi kommunikációs hibák javítása.  

 

E terápiákat a logopédiai szakszolgálat munkatársai és az egyes osztályokban dolgozó 

logopédusok és erre kiképzett gyógypedagógusok végzik napi, vagy heti rendszerességgel. 

 

Gyógytestnevelés:  

A gyógytestnevelési feladatok ellátása az orvosi diagnózis alapján erre rászoruló gyermekek 

részére szól, szakképzett gyógytestnevelőnk feladata elsősorban. 2006-tól az alapítványunk 
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finanszírozásával évente kihívunk egy orthopéd szakorvost, aki egyénenként minden 

gyermeket alaposan és szakszerűen megvizsgál. Így biztosítjuk a segítséget minden 

kisgyermek számára, mert sok esetben a szülő nem vitte el vizsgálatra, amikor elküldtük. 

 

Konduktív mozgásnevelés: 

Olyan fejlesztő módszer, amely a központi idegrendszer sérülése következtében 

mozgássérültekké vált gyerekek mozgásfejlesztését, komplex fejlesztését vállalja, szakképzett 

konduktor végzi, heti rendszerességgel az erre rászoruló és ezt igénylő gyermekek részére. 

 

TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) 

Alkalmazza a óvoda és az autista csoport. 

 

Szenzoros – integrációs terápia 

Erre rászoruló olyan gyerekeknél, akiknek diffúz fejlődési rendellenessége, figyelemzavara és 

az ehhez társuló nehezen irányítható magatartása nem tesz lehetővé más, hagyományos 

megközelítési módot.  

 

A terápia lépései, a fejlesztés területei: 

 vesztibuláris és taktilis rendszer normalizálása, 

 primitív posztuláris reflexek integrációja, 

 egyensúlyi reakciók fejlesztése, 

 szemmozgások normalizálása, 

 test két oldala közötti integráció kialakítása, 

 vizuális forma és térérzékelés fejlesztése erre kiképzett gyógypedagógus vezetésével. 

 

Korai fejlesztés folytatása 

Az erre rászoruló, elsősorban halmozottan sérült gyermekeknél erre kiképzett 

gyógypedagógusok vezetésével, különös tekintettel a foglalkoztató tagozat csoportjai és az 

első alapozó osztály tanulói részére. 

 

Autizmus terápia 

Lásd speciális csoport külön kidolgozott programja! 

 

Sinderal-féle komplex fejlesztő módszer 

Részképesség gyengeségek terápiája a vizsgáló eljárás és gyakorlóprogram egymásra 

épülésével, az erre rászoruló gyermekek részére kiképzett gyógypedagógus vezetésével. 

 

ULWILA zenei tanítási módszer 

Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek és fiatalok számára kidolgozva, amelynek célja a 

ritmusérzék, zenei hallás fokozásán túl a színek és egyszerű, speciális hangszerek 

alkalmazásával hangszeres zenei nevelés erre kiképzett gyógypedagógus vezetésével. 

 

Kommunikáció oktatás 

 lásd a gyógypedagógiai óvoda programjában! 

 Officina Bona tantervcsalád, anyanyelvi program részeként. 
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16.  A KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK  

 

A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. 

Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. 

 

16. 1.  Énkép, önismeret  

Az önismeret betekintést ad az ember pszichés sajátosságaiba, az embernek önmagával, 

társaival, a társadalommal, a természettel és a szellemi szférával való bonyolult viszonyába. 

Az önismeret keretében a tanulók megismerkednek élettörténetükkel, saját maguk és 

családjuk történetével, külső és belső tulajdonságaikkal, aktuális személyiségükkel, szűkebb 

és tágabb kapcsolatrendszerük jellemzőivel. 

Az önismeret tanulásának célja a tanulók önismeretének, társismeretének, szociális 

helyzetfelismerő képességének erősítése, hatékony életvezetési, szociális problémamegoldási 

stratégiák, megküzdési módok kiépítése és ezáltal az alkalmazkodó és önérvényesítő 

képességeik fejlesztése. 

A folyamatos önismereti munka a tanulók többségénél segíti a pozitív énkép, a 

differenciált, reális önértékelés kialakulását, belső kontroll-attitűdöt eredményez, véd az 

elidegenedéstől, segítséget nyújthat krízishelyzetekben. Az önismeret tanulása tehát 

mindenekelőtt mentálhigiénés célokat szolgál. 

 

16. 2.  Hon- és népismeret 

Tanulóink a tanórákon, valamint tanórán kívüli foglalkozások (kirándulások, 

múzeumlátogatások) keretében szerezzenek ismereteket Magyarország történelméről, 

kultúrájáról, nemzeti értékeiről. 

 

 Ismerjék meg országunk földrajzát, lakóhelyük szűkebb és tágabb környezetét. 

 Ismerjék meg a városi és a falusi élet jellegzetességeit. 

 Nyerjenek bepillantást a hazánkban élő etnikumok életébe, kultúrájába. 

 Mélyítsük magyarság tudatukat. 

 Neveljük őket hazájuk szeretetére, a hagyományok megőrzésére, kulturális értékeink 

megóvására. 

 

Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi 

környezettel, a nemzettudat megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és 

ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, 

népcsoportok értékeinek, történelmének, hagyományainak megbecsülése 

 

16. 3.  Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra  

Európa a magyarság tágabb hazája. Fontos, hogy a tanulók szerezzenek ismereteket az 

Európai Unió kialakulásának történetéről, működéséről, ismerjék országait. Elemi szinten 

olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani a diákokat, hogy világképük 

kinyíljon, nyitottá és elfogadóvá váljanak más kultúrák, szokások és életmódok iránt. 

 Ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású 

eredményeit.  

 Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a 

másság iránt.  

 Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése 

érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről.  

 Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási 

lehetőségek keresése, feltárása iránt 
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16. 4.  Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés  

A Magyar Köztársaság közoktatási rendszerének egyik alapvető feladata olyan formális, 

nem formális tanulási lehetőségek biztosítása, amelyek elősegítik a tanulók aktív 

állampolgárrá válását. A megfelelő ismeretek az Ember és társadalom műveltségi területre 

koncentrálódnak, a képességek, értékorientációk, beállítódások fejlődéséhez az iskolai tanulás 

teljes folyamata és az iskolai élet teremthet lehetőséget.  

Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek – pl. a társadalmi 

viszonyrendszerek felismerésének képessége, az egyenlő bánásmódhoz való jog 

felismerésének képessége, a konfliktuskezelés, a humanitárius segítségnyújtás, az 

együttműködés képessége – értékorientációk, beállítódások elsajátítását döntően a tanulók 

aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az iskolai élet 

demokratikus gyakorlata biztosíthatja. 

A tartalmak elsajátításakor figyelembe kell venni a tanulók gyógypedagógiai-

pszichológiai jellemzőit, ezért előnyben kell részesíteni a sajátélményű tevékenységeket. A 

személyes élmény segíti annak a belátását is, hogy a jelen eseményei nagymértékben a múlt 

eseményeinek eredményei, és mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára 

is, azaz a történelemnek, a társadalom eseményeinek mi magunk is részesei vagyunk. 

 

16. 5.  Gazdasági nevelés  

A gazdasági nevelés a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás átadását foglalja 

magába. A gazdasági nevelés célja, hogy a tanulók megértsék a gazdaság alapvető 

összefüggéseit és a javakkal képesek legyenek okosan gazdálkodni, valamint pozitív attitűd 

alakuljon ki bennük az értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás és a gazdasági 

ésszerűség iránt..  

Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká 

váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatot, a hasznot vagy a költségeket.  

Elősegíti továbbá, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való 

gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is, valamint hogy tudjanak eligazodni a 

fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között.  

 

16. 6.  Környezettudatosságra nevelés  

A környezettudatosságra nevelés: a jövő „környezeti polgárának” nevelése, aki életében 

tudatosan egyezteti a környezet fenntarthatóságának érdekeit a gazdasági és technikai 

vonatkozásokkal. 

A pedagógia e célból összehangolja a polgári nevelés társadalom- és emberismereti 

elemeit, az etikai tanításokat, a fenntartható termelés és fogyasztás tudnivalóit, az ökológiai – 

környezeti ismeretekkel – és mindez egyidejűleg attitűdformálás, szokásalakítás és egy 

határozott értékrend közvetítése is. 

Ha a tanulóink érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a 

környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű 

értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, 

a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására.  

 

A környezettudatosságra nevelés színterei az iskolában: 

 Az összes tantárgy tanórai foglalkozásai, 

 A nem hagyományos tanórai foglalkozások 

 Pl. erdei iskola, kirándulás, stb. 

 Tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, rendezvények, versenyek, stb.) 
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A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse tanulóink magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a diákjaink (mint a felnövekvő nemzedék), 

képesek legyenek a környezet megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és 

a társadalmak fenntartható fejlődését valamint óvják, védjék a természetes és épített 

környezetüket, és olyan életvitelt alakítsanak ki, amely mentes a számukra káros ártalmaktól.  

A környezeti nevelés során a tanulóink ismerjék meg, - speciális helyzetükhöz igazodva és 

figyelembe véve - azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon 

környezeti válságjelenségek mutatkoznak 

Diákjaink kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.  

Ezért a környezettudatosságra nevelés céljaként a fenntartható fejlődés, környezettudatos 

magatartás előmozdításához elengedhetetlen, hogy az alapképzésük befejezésekor tanulóink 

megértsék, saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat, - úgy, mint: 

 

 Fenntartható fejlődés,  

 A növekedés korlátai,  

 Alapvető emberi szükségletek,  

 Az elővigyázatosság elve:  

 Kölcsönös függőség 

 

A környezettudatosságra nevelés helyi és jövőre irányuló elkötelezettsége miatt 

folyamatosan reagálnia kell a világban, és a szűkebb környezetben bekövetkező változásokra. 

Ezért a környezeti nevelés alkotó elemeit kellő rugalmassággal kell megalkotni, és biztosítani 

kell a folyamatos felülvizsgálat, megújítás lehetőségét.  

 

16. 7.  A tanulás tanítása  

A munkacsoportokban a tanulás célja, hogy a gyermekek egymást támogatva 

megtanuljanak valamit.  A kooperatív tanulás négy alapelvet tartalmaz: építő egymásra 

utaltság, egyenlő részvétel, párhuzamos interakciók, egyéni felelősség. Az építő egymásra 

utaltság erős változata azt jelenti, hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi 

résztvevő csoporttag sikere nélkül.  

Az egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. A 

párhuzamos interakciók növelik az egy időben aktívan kommunikáló tanulók számát. A 

csoportszerepekhez konkrét feladat, tevékenység társul. 

A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A 

hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási 

formák, amelyekhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség.  

A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. Az önálló 

ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtári ismeretszerzés 

technikáját, módszereit mind a nyomtatott dokumentumok, mind az elektronikus 

dokumentumok használata révén. Ismerniük kell a könyvtári keresés módját, a keresés 

eszközeit, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, 

információs értékét. 

 

16. 8.  Testi és lelki egészség 

Az iskola minden tevékenységével szolgálja a tanuló egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésére szolgál, 

hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet tiszteletére is nevel. 

Ezek megvalósítása az iskolai nevelés valamennyi színterét érinti.  
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Intézményünkben a nevelési-oktatási tevékenységünk során e követelmények komplexen 

megvalósulnak.  

A tárgyi környezet megfelelően és kielégítően szolgálja a tanulók testi, lelki fejlődését.  

Az egészséges életre nevelés a napköziben és oktatás során is fontos szerepet kapnak.  

Az iskolai gyermekvédelem aktívan részt vesz a drogprevenciót célzó tevékenységben 

Csendes Éva: Életvezetési ismeretek című tananyag tematikája alapján, illetve a rendőrségi 

DADA bűnmegelőzési és drogprevenciós program bevonásával. 

A gyerekek kerékpáros program keretén belül közlekedési ismereteket tanulnak és 

gyakorlati képzésben is részesülnek. 

 

16. 9.  Felkészülés a felnőttlét szerepeire 

Tudatosítani kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször kényszerülhetnek 

pályamódosításra. Az iskolának –a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest-átfogó 

képet kell nyújtania a munka világáról.  

Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelyek 

elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön-és pályaismereteiket. A 

pályaorientáció csak hosszabbfolyamat során és csak akkor lehet eredményes, ha a különböző 

tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul 

 

 

 

 

 

17.  AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 

 

17. 1.  Célok és feladatok 

A NAT megállapítja a nevelő- és oktatómunka előírt követelményeit. A tartalmakat és a 

követelményeket átfogó műveltségi területek és részterületek keretében fogalmazza meg. (pl.: 

háztartástan, társadalmi ismeretek, technika, természetismeret). 

 

Témák: 

 humánbiológiai ismeretek, 

 személyi higiénés ismeretek, 

 az ember és környezete kölcsönhatásának ismerete, 

 az egészséges táplálkozás, 

 rendszeres testmozgás, 

 a partnerkapcsolatok nem és korspecifikus fejlesztése, (szexualitás, fogamzásgátlás, 

fogamzás, terhesség, nemi betegségek) 

 egészség,- betegség fogalma (testi-lelki változások) 

 

Az egészségkárosító magatartások megelőzése érdekében: 

 alkohol, dohányzás, bódulatkeltő anyagokkal szembeni elutasító magatartás kialakítása, 

 balesetmegelőző ismeretek, alapvető ápolási ismeretek, 

 erőszakos magatartásmódok elutasítására történő motiválás. 

 

Osztályfőnöki órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon, vagy éppen egy tanár kérésére a 

gyermekek egészségtani oktatásában az iskolaorvost, vagy a védőnőt is felkérhetjük. Arra kell 

törekedni, hogy az egészség mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba, az 

iskolai élet összes részletébe, beleértve az étkezést, a tanrendet, az óraközi szüneteket, a testi 
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nevelés gyakorlatát, a bioritmust, a relaxáció igényét a tanórák között. A nevelési 

gyakorlatnak fejlesztenie kell a tanulók felelősségérzetét önmaguk, mások és környezetük 

iránt, növelje felelősségüket döntéseikben. Ez a kialakult magatartás jelentené az egészségtan 

oktatásának igazi sikerét. 

Az iskolaorvos és a védőnő szerepe nagyon fontos, hisz ismereteiket be tudjuk építeni a 

napi tevékenységbe. Nap mint nap azonban a pedagógusok állnak a diákok mellett, így az 

egészségügyi szakembereknek meg kell osztani ismereteiket a tanárokkal, hisz rajtuk 

keresztül és segítségükkel tehetnek meg mindent az iskola gyermekeinek egészségéért. 

A védőnő lehetőséget és felkérést kap több egészséggel kapcsolatos óra tartására, de a 

felelősség továbbra is a pedagógusé. Segítséget kérhetünk a szükséges ismeretek 

elsajátításában, a gyermekek egyedi, egészséggel kapcsolatos problémák megoldásában. A 

sajátos lehetőségek a közös megoldásokra az alábbiak: 

 Az életmód és betegségek összefüggéseinek pontos ismerete. 

 Az egyes tanulók egészségi állapotának ismerete, melynek alapján „diagnózis” 

készülhet az iskoláról (pl.: obesitas, krónikus légúti betegségek, anaemiások, stb. 

aránya, az okok megkeresése). 

 Környezet egészségügyi tevékenységet is kell folytatni a fizikai körülményeken kívül 

(pl.: tanterem-világítás, tisztasága, udvar, tornaterem, étkezés, balesetveszély, stb.) az 

iskola pszichoszociális jellemzőire. Erre leginkább a tanulók hangulata, lelki állapota, 

pszichoszomatikus panaszai utalhatnak. 

 Az iskola tanulóinak egészségének javításába segítségre vannak még: 

 a nevelési tanácsadói lehetőségek 

 pszichológiai, pszichiátriai konzultációs lehetőségek 

 ifjúsági nőgondozás (gyermek- és serdülőkori nőgyógyászat 

 iskolahigiénés szolgálat 

 egészségvédő programok (pl.: táplálkozással kapcsolatos szórólapok) 

 a serdülőkor és pubertáskori változások ismerete, ami különösen fontos, mert az életnek 

ez a periódusa alapvető a felnőttkori egészség és az egészséget befolyásoló magatartás 

szempontjából 

 

Az egészségnevelést célzottan, iskolánkkal kapcsolatos ismereteinkre támaszkodva kell 

végeznünk. 

 Szociális és kulturális körülményekhez kell alkalmazkodni. 

 Célkitűzéseink akkor reálisak, ha felméréseket végzünk a szocio-kultúrális háttérről. 

(Tanítványaink többségben hátrányos helyzetű, szociálisan deprivált környezetben él.) 

 Az egészséges életmódra nevelésben a tanítónak kulcsszerepe van. 

 Az iskolaorvos és a védőnő a szűrővizsgálatok eredményeit, a védőoltások és a 

betegellátás lehetőségeit kihasználva felhívja a figyelmet pl.: több mozgásra, a mozgás 

minőségére, a helyes táplálkozásra. 

 Meg kell tanítani a gyermekeket a felnőtté nevelés érdekében az e.ü.-i szolgáltatások 

helyes és célszerű igénybevételére. (Az a gyermek, akinek a fogai épségét ellenőrzik 

akkor is, ha nincs panasza, természetes lesz, hogy felnőttként is rendszeresen 

ellenőriztesse egészségi állapotát.) 

 Az esélyegyenlőség az egészségügyi ellátáson belül a rendszeresen végzett 

vizsgálatokkal lehetőséget teremt. 

 Az alapvető elsősegély-nyújtási és betegellátási ismeretek során a gyermekek és a 

tanárok is bizonyos fokú egészségügyi önellátást is megtanulnak. 

 A fogyatékos, vagy a krónikus betegségben szenvedő tanulók számára nagyon fontos az 

egészséges életmódra való nevelés. Speciális diéta, mozgás, inzulin-adagolás a kortárs 
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közösség empátiája, fontos terápiás és preventív feladatot, hisz a többi tanuló is 

megtanulhatja a türelmet, a toleranciát, a másságot, ami a felnőtt életben a másokért 

való felelősség kialakítását is szolgálja. Az iskolaorvos, a védőnő és a pedagógus 

példaadó magatartása is formálja az egészségügyről kialakuló képet a gyermekekben. 

 

Rosszullétek és balesetek az iskolában 

Az iskolai balesetek zöme sérülés, de előfordulhat áramütés, a legritkább esetben mérgezés is. 

Veszélyhelyzetek: 

 óraközi szünetek, 

 testnevelés óra, 

 technika óra, 

 iskolai sportversenyek 

 ünnepségek 

 

Fontos szabály: legyen biztosítva az elsősegélynyújtásban jártas pedagógus, elérhető 

legyen az iskolaorvos, a védőnő. Általános szabályok: feljegyzése annak, hogy mikor, milyen 

helyzetben következett be a baleset, ill. hol, és milyen állapotban találtuk a sérültet. 

 

Fő szempont:  

 a további veszély elhárítása, 

 a sérült gyerek megnyugtatása, 

 a sérült gyerek fájdalomcsillapítása, 

 súlyos sérülés esetén a mentőszállító igénybe vehető, (az elsődleges ellátást végző 

személy, kísérő iratot kell, hogy készítsen, személyi adatok, a baleset időpontja, az 

ellátás rövid leírása, a kapott gyógyszerek). 

 

A sérültet nem szabad magára hagyni amíg a mentők meg nem érkeznek. A sérültet be 

kell takarni. 

 

Balesetellátás: 

 egy személy ellátása, 

 néhány sérült személy ellátása, 

 tömeges baleset történt, annak ellátása 

 

Egy sérült személy esetében: 

 a sérülés súlyosságának megállapítása, 

 alapvető életfunkciók (keringés, légzés, reflex) megítélése, 

 a tudatállapot megítélése. 

 

Ellátás: 

 szabad légút biztosítása, 

 vérzéscsillapítás, 

 égés esetén az égett terület hűtése, befedése, 

 törés, nyílt sebek ellátása 

 fájdalomcsillapítás 

 szállítás. 

 

Eszméletlen sérült ellátása: 

 az aspiratio veszélyének elhárítása miatt a stabil oldalfekvő helyzet biztosítása, 
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 tilos a fej mozgatása, 

 a felső kar a fej alatt hajlítva legyen, 

 az alsó lábszár behajlítva, a felső nyújtva helyezkedjen el. 

 

Több személy sérülése, vagy tömeges baleset esetén mentőalakulatot kell hívni! 

Szaksegítséget kell hívni! Újraélesztést csak a jó szaktudással rendelkezőknek szabad 

végezni. Kisebb sérüléseket elláthatunk, de mélyreható sebek kezelése már nem az iskola. 

feladata. Steril fedéssel kell ellátni, és kórházba kell küldeni. 

Ha ütés éri a fejet, és a sérült 10 másodpercen belül nem tud felállni, kórházba kell 

küldeni. Szakorvosi ellátás akkor is fontos, ha fáj a feje. 

Nyaki sérülésnél a fejet tilos mozgatni! Intézetbe szállításig biztosítani kell a nyak 

mozdulatlanságát! 

Hasra esésnél a hasi katasztrófa és a gerincsérülés elkerülése miatt szintén 

mozdulatlanságot kell biztosítani az intézetbe szállításig. Mentő figyelmét erre fel kell hívni. 

Fogak sérülése esetén fogászati, vagy szájsebészeti ellátásra van szükség. A letört 

fogdarabot 20 percig őrizni kell.(szájban) 

Törések és ficamok esetén röntgenvizsgálatra, sebészeti szakellátásra van szükség. 

Égés és forrázás esetén (lehetőség a kirándulásokon van erre) az égett területet hideg, 

folyó víz alá kell tartani, kb. 15 percig kell engedni a vizet a sérült testére. Nagyobb égett 

felület esetén mentőalakulatot kell hívni.   

Áramütés esetén az áramkörből kell kiszabadítani a sérültet. Értesíteni kell a mentőket. 

Vegyszer, gyógyszermérgezés esetén azonnali orvosi szaksegítséget kell hívni. Mentő v. 

egyéb szállítás biztosítása. 

Ételmérgezés gyomortáji görcsök, hányinger, hányás, hasmenés esetén a teendő 

 a beteg lefektetése, elkülönítése, 

 folyadékbevitel biztosítása 

 szakorvosi ellátásra irányítás 

 

Fontos a balesetek megelőzése: 

 sportoláskor az edzésnek rendszeresnek, fokozatosnak kell lenni, 

 elengedhetetlen a fegyelmezett magatartás, a szabályok betartása, 

 sportterületek megfelelő karbantartása, ellenőrzése, 

 kirándulásra 2 felnőttnél kevesebb személy nem kísérheti a gyerekeket. 

 

17. 2.  Hogyan vonjuk be a szülőket? 

A szülőket hozzá kell szoktatni, hogy gyermekük fejlődését nyomon kövessék, 

figyelemmel kísérjék. 12-14 éves korban már hozzá kell szokni a gondolathoz, hogy a 

gyermekeik egyre inkább függetlenné válnak. Ételeiket pl. a szülők készítik el, de a 

gyerekeket engedni kell, hogy saját döntésük alapján válogathassanak az ételek között. Az 

iskolában a helyes táplálkozásra nevetünk, de nagyon fontos, hogy a tanárok minél több 

információt juttassanak el a családhoz. Így teremthetjük meg a lehetőségét annak, hogy részt 

vehessenek gyermekeik helyes táplálásában. 

Figyelembe kell venni a következőket: 

 a szülőknek meg kell kapni a szükséges információkat, 

 nyílt kommunikáció fenntartására kell bátorítani a szülőket, 

 tisztában kell lenniük pl.: a táplálkozás és az egészség kapcsolatával, 

 lehet, hogy bátorításra van szükségük ahhoz, hogy döntési szabadságot engedjenek a 

gyermeknek, 
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 javasoljuk a szülőknek, hogy a család programjának összeállításában vegyék igénybe 

gyermekük segítségét, 

 lehet, hogy bátorításra van szükségük ahhoz, hogy döntési szabadságot engedjenek a 

gyermeknek, 

 javasoljuk a szülőknek, hogy a család programjának összeállításában vegyék igénybe 

gyermekük segítségét. 

 

A gyereknek csak akkor lehet napirendje, akkor lehet érzéke az időbeosztáshoz, ha otthon 

a családnak is van és ha meghagyják az önállóságát arra, hogy maga ossza be az idejét. 

Osztályfőnöki órákon lehet készíteni napirendet. 

A szülői elvárásokhoz szerettünk volna alkalmazkodni. A szülői elvárások, igények, 

vélemények megismeréséhez kérdőíveket osztottunk ki. Sajnos a kitöltött kérdőíveknek csak 

52 %-t kaptuk vissza, ezek közül kitöltöttek 47 %-t. Az értékelés során az 52 %-t vettük 100 

%-nak. Ezek szerint: 

 A családok életkörülményei, anyagi helyzete a rosszabbul ellátottak közé tartozik. A 

gyermekvédelem szerint a családok majdnem 50 %-a munkanélküli, vagy alacsony 

jövedelemmel rendelkezik. 

 Komoly problémának látják a szülők a munkanélküliség alakulását, a menekültkérdést, 

az ország gazdasági helyzetét, az ország eladósodását, az egészségügy helyzetét, a 

közbiztonság helyzetét, az ifjúság helyzetét. A környezetet kifejezetten jónak ítélték, az 

oktatás helyzetét közepesnek. 

 Az egészség megőrzéséhez és a betegségek korai felismeréséhez szükséges 

szűrővizsgálatokon való részvétel gyakorisága: 

 A tüdőszűrés esetében a legnagyobb (teljes részvétel) 

 A rákszűrésen való részvétel a felénél kevesebb, (ritkán vagy soha nem vesznek részt.) 

 A fogászati ellenőrzésen való részvétel is alacsony. 

 A koleszterin, vagy egyéb, speciális szűrővizsgálaton való részvétel 50 %-ban nem 

fordul elő. 

 Gyógyszereket a háztartásban keveset tartanak. Elsősorban láz- és fájdalomcsillapítók 

sebellátáshoz szükséges gézt, fertőtlenítőt, sebtapaszt tartanak. Más tablettákat 

valószínű, hogy orvosi javallatra váltanak ki. 

 Az egészségi állapot és annak meghatározása: átlagosan a felsorolt lehetőségeket a 

legtöbben egyenrangú fontosságú tényezőnek tekintik. 

 Az egészségi állapot befolyásoló tényezők közül a napi stressz mennyiségét tartják a 

legfontosabbnak. Ezt követi a családi élet kiegyensúlyozottsága, a dohányzás mértéke, a 

környezeti ártalmak hatása, a család anyagi helyzete, és a veleszületett adottságok. Az 

egészségügyi ellátás színvonalát, a sportolási,- szabadidő- eltöltési szokásokat, a 

táplálkozási szokásokat is fontosnak tartják. Kevesebben tartják jelentősnek a családban 

előforduló betegségek öröklődését, a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvételt, az 

iskolai végzettséget és a véletlent. 

 Az egészséget leginkább befolyásoló tényezők közül a dohányzás és a napi stressz 

határa a legártalmasabb, ezt követi a családi élet kiegyensúlyozottsága, a környezeti 

ártalmak, az egészségügyi ellátás színvonala, a család anyagi helyzete a legfontosabb 

befolyásolási tényező. 

 Életmódbeli, étkezési szokások kérdéseinél úgy tűnik, hogy a dohányosok elfogadottak 

a családban. A rendszeres sportolásra kevesen tartanak igényt. A táplálkozási szokások 

körében azt tapasztaltuk, hogy a hagyományos étkezési szokások a jellemzőek, a 

reformétkezés hívei kevesebben vannak. Az egészséget leginkább befolyásoló tényezők 
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rangsora szerint tehát kiemelt helyet foglal el: a napi stressz mennyisége, a táplálkozási 

szokások, az anyagi helyzet.  

 Az életmódbeli, étkezési szokások alakításában döntő befolyásoló szerepet kell adni az 

iskolának. 

 A szülők az iskola legfontosabb iskolai feladatként jelölik az elsősegély-nyújtási 

ismeretek átadását, az élvezeti cikkek káros határainak ismertetését, az egészséges 

szemlélet kialakítását, a szexuális ismeretek nyújtását, az orvosi vizsgálatokra, 

szűrővizsgálatokra való kisérést. A testi higiénés szokások kialakítását, vagy a 

gyógyszerekkel kapcsolatos ismeretek nyújtását nem sorolják fontos iskolai feladatok 

közé. 

 

17. 3.  Hogyan vélekednek a szülők a gyermekeikről? 

A jellemzés (1-5-ig terjedő skálán 1-es érték nem jellemző, az 5-ös érték nagymértékben 

jellemző a gyerekre) szerint a gyermekek nagy részére a nyitottság a jellemző. Az új dolgok 

kipróbálása és az alkalmazkodóképesség is közel áll hozzájuk. Nem jellemző a szorongás, de 

a magányosság igen. Az önfejűség szintén rangos helyen szerepel. 

 

17. 4.  Az egészséges táplálkozás aktuális elvei 

A táplálkozási szokások gyermekkorban alakulnak ki, ekkor ismeri meg a gyermek az 

ételeket, a helyes ételválasztást, formálódik az ízlése, rögzülnek a táplálkozási minták, 

kialakul a helyes étkezési mód, az étkezés biztonságos higiénés és kultúrált szintje, az egész 

életre szóló táplálkozási magatartás. Kulcsfontosságú szerepe van tehát a gyermek 

környezetében élő felnőtteknek. Hiszen az ő viselkedésük a minta, a gyermek ezt utánozza, 

ezt veszi át. Amit a szülő nem szeret, azt a gyermek sem eszi meg. 

A szervezet zavartalan működéséhez, az életfolyamatok fenntartásához energiára van 

szükség. A felvett energia az alapvető életműködések fenntartására használódik fel. 

Az energiaszükségletet befolyásolja a gyermek neme, kora, tápláltsági állapota, 

életmódja, aktivitása, még az időjárás is. Energiahordozó tápanyagok az állati és növényi 

fehérjék, ezek kombinációi, telitett és telítetlen zsírsavak ezek is lehetnek növényi és állati 

eredetűek, a szénhidrátok, nagyon fontosak a fejlődő szervezet számára, ám a túlzott 

fogyasztástól óvni kell gyermekeinket. Az élelmi rostok, vagy diétásrostok nem 

emészthetőek, de nagyon fontos táplálkozás élettani szerepük van. Ezek túlzott bevitele sem 

ajánlatos a szervezetbe. A vitaminok a szervezet fiziológiás működéséhez nélkülözhetetlen 

szerves vegyületek. A zsírban oldódó vitaminok raktározódnak a szervezetben, a vízben 

oldódó vitaminok nem. Az ásványi anyagok is nélkülözhetetlenek a szervezet számára.  

A folyadékszükséglet kielégítésének egyenletesen kell történnie. Az ideális étkezés a napi 

ötszöri alkalom. Úgy kell az étrendet összeállítani, hogy fedezze a napi energiaszükségletet, a 

vitaminokat, a sókat, változatos legyen, megfelelő mennyiségben és arányban kerüljön a 

gyerekhez a kb. 50 féle tápanyag, amely a fejlődéshez, a növekedéshez, az egészség 

megőrzéséhez szükséges. A természetismereti és a háztartástani órákon meg kell ismertetni a 

gyerekekkel a vegyes táplálkozás fontosságát. Gyakorolni kell az étkezés higiénéjét. (pl. tojás, 

nyers hús tárolásának szabályait, a megfőzött ételek tárolását, rá kell szoktatni a gyerekeket a 

kézmosás szabályaira, a családban legyen mindenkinek külön törölközője, az iskolai 

kézmosás szabályait szigorúan be kell tartani, így elkerülhetjük a fertőzéseket). 

Konyhatechnikai ajánlásokat megbeszélhetünk szülőkkel, gyerekekkel egyaránt, így az 

élelmiszerek tápanyagveszteségét csökkenthetjük. Természetesen nem tudunk minden 

gyermek kezébe táblázatot adni (pedig jó lenne), de legalább a figyelmüket keltsük fel, hogy 

igényük legyen az egészséges táplálkozásra. A tanulókat mindig kulturált étkezésre neveljük, 

az evőeszközök és a szalvéta helyes használatára is meg kell őket tanítani. 
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Az ételallergiára a tanév első napján rá kell kérdeni, első osztályosoknál már a 

beíratáskor, és ezt a neve mellett jelölni kell. 

Az ízléses terítésre is meg kell tanítanunk a gyerekeinket, és ezt naponta kell velük 

gyakorolni. Szórólapok – védőnő által tartott óra. 

 

17. 5.  Témakörök 

Táplálkozás és az egészséged 

 A táplálkozás fontossága. 

 A táplálkozással kapcsolatos betegségek. 

 Egészséges étkezési szokások. 

 Az elérhető élelmiszerek. 

 Egyél sokféle ételt. 

 Vigyázz a testsúlyodra! 

 Vendégszeretet. 

 Zsiradékban, telített zsírsavban és koleszterinben szegény étrendet válassz! 

 Olyan étrendet válassz, amiben nagyon sok a zöldség, a gyümölcs és a gabonatermék! 

 Cukrot csak mértékkel fogyassz! 

 Sót és nátriumot csak kis mértékkel fogyassz! 

 Az étrended te vagy! 

 

Tanítási módszerek: 

 Előadás: a szükséges tudásanyag, információ bevezetése. 

 Vita: eszmecsere, mely elmélyíti a tudást. 

 Ötletek: gondolkodásra serkent, sokféle megoldásra buzdít. 

 Strukturált feladatok: Előre megtervezett feladatok, gyakran utánoznak élethelyzeteket. 

Az önismeret fejlesztését szolgálja, a magabiztosságot, a döntési képességet fejleszti. 

 Küldjünk a szülőknek rendszeresen értesítést arról, hogy az egészséggel kapcsolatban 

milyen tananyagot tanítunk. 

 Szülői értekezleteken is ismertethetjük a szülőkkel programjainkat. 

 Hívjuk meg őket nyílt tantermi órákra, hogy tudják mit tanulnak gyermekeik.  

Szerepjáték:  

A gyerekek szabadon eljátszhatnak egy-egy játékot, szerepet válaszként a megadott 

szituációkra. Minden egyes játék egy-két perces esélyt nyújt arra, hogy a tanulók eljátsszák a 

különböző lehetséges variációkat. Mivel nem saját magukat „adják elő”, ez egy rendkívül 

biztonságos módja a problémás élethelyzetek „kipróbálásának”. A szerepjáték a legkisebb 

kockázat nélkül segít a diákoknak felfedezni érzéseiket, gondolataikat, cselekedeteik 

mozgatórugóit. Önkéntesen vállalkoznak, a tanár csak ezután segít a feladat végrehajtásában. 

A diákok nyugodtan „kiléphetnek” szerepükből és elmesélhetik, hogy mire is gondoltak. 

Lehetnek alter ego „súgók” is, amikor megakadnak. Szerepet is cserélhetnek társaikkal, így 

több perspektívából is szemügyre vehetik a problémát. A szerepjáték kifogyhatatlan 

lehetőséget biztosít a vitának, és szórakoztató is. 

 

17. 6.  A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása 

Az iskolai testnevelés és sport feladata, hogy a gyermekek pszichoszomatikus 

fejlettségéhez és érdeklődéséhez igazodó játékos mozgástevékenységgel olyan egészséges, 

testileg-lelkileg kiegyensúlyozott, nagy fizikai, szellemi munkabíró felnőtteket neveljen, akik 

rendelkeznek a mindennapi életben is nélkülözhetetlen, sokrétű erőnléti képességekkel és 

mozgáskészségekkel. Olyan életstílust kell megtanulni, begyakorolni, amely később is 

igényként jelentkezik a rendszeres mozgásra, testedzésre. 
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A gyerekek sportolás közben átélik a mozgás, a versengés örömét. A mi iskolánkban 

tanuló sérült gyerekek képesség szerinti, differenciált terhelésével el lehet érni a mozgás 

örömérzését, kikapcsolódást, szórakozást jelentsen számukra egy-egy verseny. Egészségileg, 

testileg hátrányos helyzetben levő tanulóink gyakran vesznek részt ép gyermekekkel közös 

versenyeken, ahol nagyon jó eredményeket érnek el. Így érzik, hogy személyiségüket 

tiszteletben tartják, és ép társaikkal egyenrangúnak érezhetik magukat. 

A motorikus szomatikus fejlődés a gyermekfejlődés legfontosabb területe. A motorikus 

fejlődés, fejlesztés legfőbb tényezői: 

 a biológiai fejlődés / érés 

 sokoldalú általános és speciális képzés 

 

A motorikus képességek színvonalát befolyásoló tényezők: 

 az adottságok (öröklött fiziológiai, biológiai, testi adottságok) 

 gyakorlás 

 

A biológiai fejlődés / érés eltérő ütemű fejlődése miatt az egyes életkorokban a testi 

neveléssel más és más képesség vagy tulajdonság fejlődési/fejlesztési lehetősége kerül 

előtérbe. Rendszeres testedzésre minden életkorban szükség van, de a megfelelő mozgás 

kiválasztásánál mindig figyelembe kell venni az adottságokat. 

Kisiskoláskorban /6-14 év/ a fizikai felkészítést játékos és utánzó foglalkozásokkal 

biztosítjuk. A természetes mozgásokra épülő játékok tanítása, gyakoroltatása sokoldalú 

mozgástapasztalatot biztosít az ügyesség fejlesztéséhez. Elsősorban a mozgatórendszer, a 

keringési-légzési rendszer fejlesztése a cél, valamint törekedni kell a test arányos fejlesztésére 

is. 

 10-12 éves korban a koordinációs-képességek fejlesztése a feladat. El lehet kezdeni a 

különböző sportágak elemeinek oktatását is. 

 12-14 éves korban már ötvözhető a játékosság és a tudatosság. Már tudják vállalni a 

nehezebb edzésmunkát is. Valamennyi sportág technikai alapelemeinek az oktatása is 

elkezdődhet, de még mindig a koordinációs képességek fejlesztése a legfontosabb. 

(labdajátékok, küzdősportok, technikai és taktikai elemeinek szakszerű edzését is el 

lehet kezdeni.) 

 

17. 7.  A koordinációs képességek fejlesztésének szakaszai 

 

Koordinációs képességek életkori szakaszai 

jó kiváló jó kiváló 

Mozgástanulási képességek 7-9 10-11 15 16-18 

Mozgásszabályozási képességek 7-10 11-12 14-18  

Hallási és látási ingerekre való 

reagálás 

7 8-9 10  

Ritmusképesség 7-8 9-10 11-12  

Tájékozódási képesség 7-11  12-14  

Egyensúlyozási képesség 9 10-11 12-13  

 

 

A kondicionális képességek: 

Állóképesség: a szervezetnek a fáradással szembeni ellenálló képessége a hosszan tartó 

erőkifejtések alatt. Állóképes az az ember, aki viszonylag magas intenzitással, hosszú ideig 

tud munkát végezni úgy, hogy a munka intenzitása nem csökken. Ehhez a teljesítményhez jól 

edzett szívre, tüdőre, fejlett mellkasi izomzatra van szükség. Az állóképesség nagymértékben 
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edzhető, fejleszthető, de a legnagyobb szakértelmet igényli valamennyi testi képesség 

fejlesztése közül. 

A terhelés intenzitása legegyszerűbben a szívverés számával mérhető. A pulzusértékek 

jegyzése fontos a terhelés megkezdése előtt, a terhelés befejezése után 1. 2. 3. 5. és 10. 

percekben. 

Erre a tanulókat is meg lehet tanítani, hisz az állóképességi fejlesztőprogramok 

tervezésekor ezt mindig figyelembe kell venni. 

Az oxigénadósság elviselésének képessége edzhető a gyermekeknél is. 

10-14 éves korban az állóképességi teljesítmény a lányoknál csökken, de kipihenő képességük 

közelít a fiúkéhoz. 

Figyelemmel kell lenni a kezdők edzésére, akik nem sportoltak rendszeresen. Ilyenkor a 

kocogás, futás alkalmával is a szervezet közepes megterhelésekor igen magas pulzusszámot 

regisztrálhatunk. Ezért a kezdőknél az edzés 10-15 percnél nem lehet több a futást és a 

gyaloglást felváltva kell végezni 30-45 percig. Ha néhány edzést követően már 45 percig tartó 

futásra is képes, az már jó teljesítménynek számít. A következő tervezési fok az, hogy 45 perc 

alatt hány kilométert tud futni. 

Általában 3 edzéssel, 4-6 hét után a szervezet alkalmazkodik, a szívverések száma a futó 

iramának megfelelően emelkedik, vagy csökken. Amikor 35-40 perces futóiram mellett a 

szívverésszám viszonylag állandó marad, akkor térhetünk át a pulzus-számhoz igazodó 

terhelés szabályozására.  

Haladók edzésénél egyéni szintek beállítására van szükség. 

A haladók edzése: 

5-6. osztálytól kezdve, sőt a ritmikus tornán résztvevő 3-4. o. tanulók is már heti 2-3 

alkalommal vesznek részt 45 percig tartó edzéseken. Az állóképességi teljesítményeknek 

határt szabnak az alacsony teherbírású kötő- és támasztószövetek. A fokozatos terhelést 

mindig be kell tartani. 

A kimerültséget meg lehet állapítani Melltáji fájdalmak, enyhe hányinger, szédülés, 

fulladás, az izomkoordináció megromlása. Ha e tünetek közül bármelyik is jelentkezik, az 

edzést, a foglalkozást azonnal abba kell hagyni. 

 Az edzés befejezése után 5 perccel feltétlenül pulzust kell mérni, ha a pulzusszám a 

percenként 120-t meghaladja, túlságosan nagy volt a terhelés. A foglalkozás után 10 

perc múlva újra pulzust kell mérni, megfelelő terhelés mellett a pulzusszám nem 

haladhatja meg a percenkénti 100-at. 

 Abban az esetben, ha 10 perc pihenés után a légzés még mindig gyorsabb a szokásosnál, 

bizonyos, hogy az edzés túl nagy intenzitású volt. 

 Erő – egy izomcsoport kifejtő képessége. Izomerőre van szükség hosszan tartó álláshoz, 

üléshez, járáshoz, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, toláshoz, emeléshez, cipekedéshez. 

 Az izomzat erejének fejlesztése rendkívül fontos a megfelelő fizikai fitness szerint 

elérése érdekében, hisz ez elsőrendűen fontos a testtartásban, a mindennapi élet 

követelményeiben. 

 A sérülések elkerülése érdekében az erőgyakorlatokat módszeresen kell felépíteni, hogy 

elkerüljük a súlyos károsodásokat. (kötőszövetek, csontok, szalagok). 

 

17. 8.  A szűrővizsgálatok  

A betegségek megelőzésére és a korai felismerésre szolgálnak. Az egészséges populáció 

szűrése a szomatikus, a pszichoszomatikus és a mentális területekre terjed ki. A gyermekek 

fejlődésének folyamatos követése a cél. 

Iskolafogászat –az ép fogazatnak a rágásban, a helyes hangképzésben és a jó 

megjelenésben van fontos szerepe. A tejfogak jelentősége fontos, hisz a fogváltás után növő 
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állandó fogak nemcsak egyszerű helycserét jelentenek, hanem a fogak számbeli növekedését 

is. Az ép tejfogsor épsége a maradó fogakat épségét is megalapozza. 

 

A fogak betegségei: 

 fogszuvasodás, 

 fogágy-betegségek 

 

A lepedékek megjelenése figyelmeztet arra, hogy nincs rendszeres fogápolás. (Ezt egy 

fogpiszkálóval is könnyen megmutathatjuk a gyereknek). 

Gondos szájápolásra kell szoktatni tanítványainkat (a súlyosabb csoportokban ezt 

rendszeresen meg kell mutatni és ellenőrizni), valamint rágásra kell őket szoktatni (p. A 

DOWN syndromás gyerekek hosszú ideig pépes ételt kapnak), és minél ritkább 

édességfogyasztásra kell nevelni őket. Ebbe a feladatba feltétlenül be kell vonni a szülőket is, 

de az iskolában is kell lenni 2 db fogkefének, fogkrémnek, pohárnak is, hogy étkezés után 

tudjanak a gyerekek fogat mosni.  

Az iskolaorvos, vagy az iskolafogászat előírása alapján fogvédő hatású Fluorid-tartalmú 

tablettákat is adhatunk a gyerekeknek, életkor szerinti javallat alapján. 

A fogazati rendellenességet a felismerés után kezelni kell. Az előírt fogszabályozó-készülék 

viselésére kell ösztönöznünk a gyerekeket, a száj-higiénére még nagyobb gondot kell 

fordítani. Iskolákban főleg fiúknál gyakran fordul elő fogbaleset. A letört fogdarabot nedves 

környezetben lehetőleg szájban kell tartani, de nem szabad fertőtleníteni és fogorvoshoz kell 

vinni a gyereket. 

 

A pedagógusok feladatai, lehetőségei: 

 Az iskolai fogmosás feltételeinek megteremtése. 

 A gyermek táplálkozási szokásait előnyösen befolyásolja. 

 Segítsen kialakítani a gyermekben a száj tisztántartásának igényeit. 

 A fogvédő fluorid-tabletta előírás szerinti adagolása. 

 A csoportos fogászati vizsgálat és kezelés elősegítése. 

 Annak figyelemmel kisérése, hogy a visszarendelt gyerek jár-e a kezelésre. 

 Szülők tájékoztatása a fogorvos utasításairól: Mit kérjünk a szülőktől? 

 3 havonta 2 jó fogkefével lássa el a gyereket. 

 Fluortartalmú fogkrémet vegyen, borsónyit adagoljon a fogkefére. 

 Követelje meg az étkezések utáni fogmosást otthon is. 

 Segítsen gyermekének a fogmosásban. 

 Ügyeljen arra, hogy fogmosás után már ne egyen a gyerek lefekvés előtt. 

 Gyermeke étrendjében csökkentse az édességet, növelje a rágnivaló gyümölcs és 

zöldségféléket. 

 Édességet csak fő étkezés alkalmával kapjon a gyerek, s utána mindig mosson fogat.  

 Szörpök, édes italok helyett igyon vizet, zsebpénzén gyümölcsöt vegyen.  

 Kirándulásra ne süteményt, édességet, szörpöt csomagoljon, hanem szendvicset, 

gyümölcsöt, vizet. 

 Ugyanezt kérjük tízóraira is. 

 Fogorvosi javaslatra kérjen fogvédő fluorid-tartalmú tablettát gyermeke számára. 

 Isk. fogászatra hozzon a gyerek zsebkendőt, fogkefét, magán-orvosi kezelésről 

igazolást. (A vizsgálat a magánorvos által kezelt gyereknek is kötelező). 

 A visszarendelt gyerek az adott időpontban érkezzen meg a kezelésre. 

 Vigye el gyermekét fogorvoshoz akkor is félévenként, ha nincs panasza. 
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17. 9.  Szűrővizsgálatok, ellenőrzések 

Beiskolázási vizsgálatok (iskolakezdés előtt) 

 a szülők bizalmának megnyerése, 

 a család megismerése, 

 a család empatikus elfogadása, 

 a meglévő betegségek (pl. epilepsia) gyógyszeres kezelésének kontrollja. 

 

Év eleji feladatok: 

 A problémás gyerekeknél a problémák valódi okának feltárása. (pl. túlmozgás, 

szótlanság, agresszió, stb.) 

 Az iskolai problémákat hárító, elutasító szülők szembesítése a problémákkal, a gyermek 

érdekében a segítés megszervezése, az empátia kialakítása. 

 Ki kell deríteni a gyermek fáradtságának okát (pl.: nem aludta ki magát, nem 

reggelizett, betegség okozza, stb.) 

 A közösségbe kerülés újabb nehézségei: az épületben levő törzsbaktériumok 

okozhatnak betegségeket (pl.: vírusfertőzés okozta hasmenés). 

 A diétát a napközi konyhája nem tudja tartani. 

 Szorongás. 

 

17. 10.  Az iskolapszichológus lehetőségei és szerepe az iskolai egészségvédelemben 

Az iskola pszichológus alapvető feladataként a társas kapcsolatok fejlesztését, a 

nevelőmunka és az egyéni differenciált bánásmód pszichológiai szempontú segítését jelöli 

meg. 

Tevékenységének szervezeti kerete az iskola munkáltatója az iskola igazgatója. 

A pszichológiai tesztekkel végzett szűréseket már a beiskolázás során elvégzik a 

szakértői bizottság pszichológusai, de saját pszichológusunk is gyakran végez vizsgálatokat a 

gyermek fejlődése érdekében. 

Szakemberünk sok mentálhigiénés feladatot lát el, segítve az egészséges életmódra, a 

családi életre való nevelés, a barátság, a szerelem, a szexualitás, az önismeret tanítási 

feladatait. Intézményünk sokrétűségét és a problémák súlyosságát tekintve sajnos kevésnek 

bizonyul a fél pszichológusi státusz. 

A komoly magatartási problémákkal küzdő gyerekek esetében feltárja a családi 

problémákat, majd a gyermekkel és a szülőkkel együtt családterápiát alkalmaz, konzultálva, 

érdeklődve az osztályfőnökökkel, a gyermekvédelmi felelősökkel. Segítségét a logopédiai 

szakemberek is igénylik, hiszen a beszédhibás gyermekek emberi kapcsolataikban 

gátoltabbak, lobbanékonyabbak, így személyiségfejlődésbeli problémáik, tanulási zavaraik 

enyhítésében nagy szerepe van. 

Szoros kapcsolatban áll nemcsak a tanárokkal, és a szülőkkel, de az isk. orvossal és a 

védőnővel is. 

 

17. 11.  Kábítószer-fogyasztás 

A drog megjelenésének veszélyeztető, ijesztő hatásai országszerte ismertek. Szerencsére 

iskolánk tanulóit ez a jelenség még nem érintette, hiszen tanítványaink mentális sérülése, 

önkontroll-hiánya, befolyásolhatósága, a családi háttér pszicholabilitása miatt a leginkább 

veszélyeztettek körébe tartoznak. 

Kiemelt feladatként jelöljük minden tanév elején a munkaterveinkben a drog-prevenciós 

nevelést. Szakemberek segítségével előadásokat, foglalkozásokat szervezünk tanítványaink 

számára. Felhívjuk a szülők figyelmét a kábítószerek határairól és következményeiről. 

Természetismeret órákon és osztályfőnöki órákon kiemelten foglalkozunk a stimulánsok 
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idegrendszer működésének káros befolyásával. A tanárok szervezett keretek között 

foglalkoznak a kábítószer használatra utaló jelek ismeretével szakemberek irányításával.  

Szerves oldószerek, (ami a drogfogyasztás első jelentkezése) ragasztók, aerosolos vagy 

más vegyi anyagok szípuzásáról nincs egyelőre tudomásunk. Alkoholfogyasztásról sem 

tudunk. Cigarettázás elvétve fordul elő, de ezt otthon, szülői engedéllyel folytatják elsősorban. 

Ezeknek a visszaéléseknek, ha a tudomására jutunk, a szülők bevonásával, meggyőzésével 

igyekszünk gátat vetni. Felméréseink szerint az összes iskolai tanuló közül 1 (egy) tanuló 

szeretné kipróbálni valamelyik kábítószert, ha lehetősége lenne rá. 

Nem lehetünk azonban nyugodtak. Hiszen mentálisan sérült tanítványainkban hiába alakítunk 

ki pozitív-értékrendet, bármikor csapódhatnak olyan csoportokhoz, ahol ez kialszik. A 

kábítószer-piac gátlástalan résztvevői is bármikor könnyen kivethetik hálójukat. Ezért minden 

tanév fontos, kiemelt feladata a prevenciós – foglalkozás! 

 

17. 12.  A szexuális magatartás 

A serdülőkori szexuális magatartás a felnőtt ember reprodukciójának egész folyamatát, 

reprodukciós egészségét meghatározzák. A fejlett országokban a szexuális élet általában a 

középső és késő adolescens korban kezdődik. Az alacsony arányban alkalmazott kontraceptív 

módszerek miatt magas a nem várt terhességek, a művi terhesség megszakítások és a nemi 

úton átvitt betegségek aránya. Általában jellemző a késői házasságkötés és az alacsony 

születésszám. Általában jellemző a serdülők szexuális aktivitásának élénkülése, és az első 

közösülés mind fiatalabb korban való megtörténése. A serdülőkorúak teherbeesésének növelő 

tényezői 

 Nagyon fiatal korban elkezdett szexuális élet. 

 Szegénység, egyszülős, alacsonyan iskolázott család. 

 Az anya korai férjhezmenetele, vagy terhesség megszakítása fiatal korában. 

 Kulturális tényezők. 

Sokkal kisebb a teherbeesés esélye annak a serdülőnek, aki 

 jól tanul, és tovább akar tanulni, 

 stabil párkapcsolata van, 

 édesanyjával, tanárával meg tudja beszélni a fogamzásgátlással kapcsolatos 

problémákat. 

Teherbe esés szempontjából a szexuális élet elkezdését követő év a legkritikusabb. A 

serdülőkori terhességek komoly egészségi, magánéleti és társadalmi következményekkel 

járnak. A 15 éves fiúk és lányok között más az arány a szexuális aktivitás arányában. (a fiúk 

aránya magasabb.) Fontos tudni, hogy a serdülők 37 %-ban nem védekeznek. Fontos, hogy 

megfelelően informálta-e a kondom, ill. a tabletta használatáról. A kondom vásárlása 

kellemetlen élmény (pedig ez a leginkább javasolható), de a szerelem nyújtotta élvezetet is 

csökkenti. A védekezési szokásokat erősen befolyásolja. A tabletta szedése mindenképpen 

orvosi-kontrollhoz van kötve, hisz a hormon-háztartásba való beavatkozásnak 

következményei is lehetnek. 

 

A pszicho-szexuális nevelés fontossága 

A következmények miatt a fiatal korban létesített szexuális magatartás a rizikómagatartások 

közé tartozik. A prevenciókat meg kell tervezni, ehhez azonban ismerni kell a 

háttértényezőket. A fiatal korban létesített szexuális kapcsolat gyakran társul egészségkárosító 

szokásokkal is, mint a dohányzás, az alkoholfogyasztás, az iskolai élethez való 

kedvezőtlenebb viszonyulás. 

A szexuális magatartás tanult viselkedésforma is, a mintakövetésben fontos a család 

szerepe, de nem mellékes a kortársak hatása sem. 
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E nevelési területen fontos az iskola tantervi kerete, de legalább ilyen fontosak a 

metakommunikatív üzenetek is, amik nagyon befolyásolják a gyermekek más neműkkel 

kapcsolatos magatartását. Az egészségügyi szolgálat (isk. orvos, védőnő) felvilágosító 

segítségét igénybe vesszük, ami nagy segítség a szexuális és párkapcsolati problémák 

megbeszéléséhez. 

A szexuális nevelés egyik célja, hogy késleltesse az első nemi közösülést. Másik célja, a 

megfelelő érzelmi és viselkedési kultúra kialakítása. További célja, a felelősséggel folytatott 

biztonságos szexre való nevelés. Az ismeretek időpontjának meghatározása vitatott. A mi 

iskolánkban a tanulók életkori heterogenitása miatt már 5. osztályban el kellene kezdeni. 

Nehézséget jelent a családok különbözősége is. Az egyik családban sok minden természetes, 

ami a másik családban elképzelhetetlen. 

A szexuális nevelés alapszabályának kell tekinteni, hogy differenciált módszert kell 

alkalmazni, amely figyelembe veszi és tiszteletben tartja a családok különböző felfogását és 

erkölcsi kultúráját. A nemek szerinti oktatás igényét az határozza meg, hogy a lányok inkább 

a verbális ismeretközlést igénylik, míg a fiúk ismereteinek forrása elsősorban a média. A 

felnőttek által kialakított ismeretátadó szokásai is fontosak. A két nem eltérő ütemű nemi 

fejlődése is indokolja a differenciált szexuális nevelést. 

 

17. 13.  Kommunikáció – kapcsolattartás az iskolaorvossal és a védőnővel. 

Az iskolai egészségügy az iskolai egészségvédelmet jelenti. Felelős irányítója az 

iskolaorvos, aki dr. Juhász Ilona gyermekgyógyász és védőnő kollégája: Volper Lászlóné. 

Szoros kapcsolatban áll vele az intézmény mindenkori igazgatója, aki jelenleg: Faragóné 

Bircsák Márta. és a gyógypedagógiai tanárok is, mert iskolánkba kivétel nélkül minden 

gyermek sajátos nevelési igénnyel kerül. Az autizmussal élő gyermekek és az óvodába járó 

halmozottan fogyatékos gyermekek többféle egészségügyi problémával küzdenek. Egészségi 

állapotuk jellemzői, és azok mérése, értékelése, a szűrővizsgálatok elvégzése fontos feladat. 

Életmódjuk befolyásolása a szülők bevonása nélkül lehetetlen. Az iskolaorvos és a védőnő 

rendszeres jelenléte segít feldolgozni a jelentkező egészségügyi problémákat.  

Egészségügyi témákkal foglalkozó osztályfőnöki vagy természetismereti órákat szívesen 

tartanak, ezzel segítve munkánkat. Tanítványainkat mindkét egészségügyi szakember szereti, 

érdeklődésük, szeretetük, mosolyuk bizalmat ébreszt a gyerekekben. 

Határozott, segítő intézkedésük megnyugtatja, segíti az osztályban gyakran nehezen 

nevelhető gyerekekkel foglalkozó tanárokat. A szülőkkel, nevelőkkel való konfliktust is 

felvállalják, ha a gyermekek érdekeiről van szó. A tanárok kapcsolattartása is jó. A betanító 

szaktanárok minden esetben tudomásul veszik és betartják a tanulók jelzett problémáinak 

egészségügyi figyelmeztetését. Valamennyi dolgozónk célja: az egészség értékének 

tudatosítása, az ismeretek növelése, az önbizalom fejlesztése, a helytelen, rosszul kialakult 

magatartásformák befolyásolása. 

 

17. 14.  Audovizuális eszközök hatása gyerekekre. 

A televízió vizuális és auditív ingereivel több érzékszervre hatva tartja fogva a figyelmet. 

Olyan intenzív és koncentrált megjelenítés, amely kezelhetetlen feldolgozhatatlan a néző 

számára. Különösen érvényes ez a gyerekekre, hisz tapasztalattáruk még nem olyan gazdag, 

hogy az új ismereteket lenne hova kötniük. 

A feldolgozatlan ingermennyiség hatására megnő az ingerelhetőség és a készenléti 

állapot, ezért előfordul, hogy a gyerek a kevéssé ingerlő hatásokra is túlzó válaszokkal reagál. 

A gyakori, túlzó televíziózás különösen az izgalmas, sokszor agresszív jelenetek 

fokozottan izgalmi állapotot eredményezhet, ami a műsor utáni élethelyzetekben is tovább 

érezteti hatását. Ez főként kicsi gyermekeknél és a mi értelmileg sérült gyerekeinknél 

alakulhat ki, hisz önkontrolljuk nincs. 
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A felfokozott izgalmi állapot szélsőséges megnyilvánulásokhoz vezethet. 

A sokat, folyamatosan tv-t néző gyerekeknél csökken az olvasási kedv, gyengül a 

koncentrálási képesség, gyakran túlmozgások jelentkeznek, figyelmük könnyebben terelhető 

el. 

A világról való érzékelést is átalakíthatja. Kisebb gyermekek és a mi tanítványaink a 

filmekben és a reklámokban látott idealizált élethelyzeteket valóságként élik meg. A 

magatartásproblémákkal, figyelemzavarral küzdő, vagy a szorongó, gátolt, emocionális 

megbetegedésre hajlamos gyermekek különösen veszélyeztetettek. A valóságtól 

menekülhetnek, konfliktusaikat elfeledik. Az alapfeszültségi szintjüket azonban a tv-nézés 

tovább növeli. Irreális cselekedetekre késztetheti őket, nappali álmodozás is gyakran 

előfordul, ami beilleszkedési nehézségeiket csak növeli. A mi tanítványainkra nézve igen 

veszélyes, mivel az összefüggések megértésére kevésbé képesek, a feszültségfokozódás 

hatására azonban magatartási problémák jelentkeznek. 

Az agresszió ábrázolása fokozódó agresszivitást, ill. félelmet vált ki a nézőből. Ez a hatás 

még fokozottabb, ha az alaptörténet életközeli. Sajnos, ez modell, követendő példa lehet a 

gyermekek számára. Másik következmény viszont az, hogy közömbössé válik az életben 

előforduló agresszivitás iránt. A horror- és pornófilmek nézését a mi gyerekeink is 

gyakorolják. Ezek hatására szorongó, depresszív tünetek alakulnak ki. Az érzelmileg 

kiegyensúlyozatlan, egyedül fantáziáló, képi élményeket egyedül feldolgozni nem tudó 

gyermek élményanyaga torz. A pszicho-szexuális fejlődést is károsan befolyásolja. A 

szeretetet az agresszióval kapcsolja össze, a nemi aktust technikai kérdéssé degradálja, vagy 

félelemkeltő borzalommá válik. Az egészséges, élettani mozgásigényt is kialtatja, a tv-előtt 

nassolás elhízáshoz vezethet.  

A hosszantartó tv-zés, videózás, számítógépezés igénybe veszi a szem akkomodációs 

képességét is, így ezen fontos szerv romlásához vezet. A tv-és videó-fogyasztás szokásait a 

pedagógusoknak kötelessége jó irányban befolyásolni a család rossz szokásai ellenére is. 

 

17. 15.  A különleges gondoskodást, gondozást igénylő gyerekeink  

A súlyosabb problémákkal küzdő gyermekeink az óvodába, az autista csoportba, és az 

értelmileg középsúlyosan sérült gyermekek csoportjába járnak. A velük foglalkozó felnőttek 

szakirányú képzettséggel rendelkeznek, mindnyájan türelmes, az értelmileg akadályozott 

gyermekeket szerető, elfogadó attitűddel rendelkeznek. 

 

Feladatok az óvodában:  

A szobatisztaság még sok gyereknél nem alakult ki, így pelenkázni kell őket, és leszoktatni a 

pépes ételek evéséről. Az előírt gyógyszerek pontos adagolását is el kell látni. Általában a 

beszédük, a mozgáskoordinációjuk is sérült, így ezeken a területeken jelentkező feladatokat is 

orvosolni szükséges.  Fontos a szülőkkel való napi kapcsolattartás. Az autista csoport felnőtt 

személyi feltételrendszere nagyon kedvező. A kapcsolatot teremteni nem tudó gyermekekkel 

jelnyelvi kommunikációt folytatunk, illetve az egészségügyi teendők ellátását is végezzük. 

A középsúlyosan sérült gyermekek csoportjában ugyancsak jól képzett felnőttek 

dolgoznak. 

A kisebb gyermekekkel sok egészségügyi jellegű gondozási feladat van. Fontos 

fejlesztési terület a mozgásfejlesztés. Konduktív mozgásterápiára is sok gyermeknek van 

szüksége. Az értelmileg akadályozott gyermekek közül aki rászorul, konduktív pedagógiai 

ellátásban is részesül. Az értelmileg akadályozott tanulók a kultúrtechnikák elemeinek 

elsajátítására képesek. A beszéd szerveinek és funkcióinak károsodása, a kognitív funkciókat 

megalapozó agyi károsodások olyan állapotot eredményeznek, hogy ezeknek a tanulóinknak 

az ellátását kizárólag individuálisan, egyéni bánásmóddal lehetséges végezni. 
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Mindhárom csoportba járó gyermek fogazatának rendben tartása, az egészséges, korszerű 

táplálkozás, a mozgásra való nevelés a viselkedési rendellenességek javítása a személyi 

higiéné kialakítása, önkiszolgálás csak szülői együttműködéssel, állandó védőnői, 

iskolaorvosi ellenőrzés segítésével történhet. Minden olyan felnőtt munkájára, 

együttműködésére szükség van, aki tud segíteni. Így nagy támogatást jelent például, a hittan-

oktató, aki napi 1-2 órás foglalkozással járul hozzá a gyermekek neveléséhez. 

 

17. 16.  A gyermekbántalmazás 

Ide tartozik minden olyan ártalom, vagy veszélyeztetés, ami a gyermek fizikai, 

intellektuális, érzelmi, szocializációs, viselkedési fejlődését károsítja. 

 

A bántalmazások leggyakoribb formái: 

- fizikai, érzelmi és a szexuális bántalmazás,  

- fizikai, érzelmi és értelmi elhanyagolás.   

 

A bántalmazás során megsebesíthetik, akár meg is ölhetik a gyermeket. Lehet: ütés, rázás, 

szorítás, csavarás, égetés, harapás, a gyermek bezárása, éheztetése, mérgező anyag, 

gyógyszer, alkohol adása, fojtogatási kísérletek. Kisebb, vagy súlyosabban sérült gyermekek 

esetében a gondozási műveletek során is sérülhetnek. 

Egyéb formák: koldulásra, vagy prostitúcióra való kényszerítés, a felnőttek szexuális 

örömének teljesítésére való felhasználás; mint a közösülés, maszturbáció, orális-anális szex, 

pornográf képek, videó filmek mutogatása vagy felvétel készítése. A bántalmazás oka lehet: 

hirtelen felindulás, önkontroll vesztés, történhet egyszer, de lehet rendszeres is. A megkínzott, 

megvert gyermek látható tünetei, nem baleseti eredetűek, ilyenkor a gyermeket nevelő felnőtt 

különböző történeteket talál ki. A szexuális bántalmazás rejtett, kiderülése hosszú időt vesz 

igénybe. Általában közvetetten derül ki, mivel a gyermek általában nem panaszkodik. A 

pedagógus észrevételét az iskolaorvos, vagy a védőnő regisztrálja.  

A legfontosabb az, hogy a gyermeket a további bántalmazástól megóvjuk. Védeni kell a 

gyermek és a család további helyzetét. Amennyiben bántalmazás nyomát észleljük, kötelesek 

vagyunk látleletet vetetni (sebészi) és a Gyermekjóléti Szolgálatot értesíteni. 

 

17. 17.  A személyi higiénére való nevelés az iskolában 

Lényeges elem a személyes tisztaságra, az egészséget megőrző magatartásra irányuló 

igény kialakítása, gyakoroltatása és a szokások rögzítése. 

Fontos, hogy az iskolai napirend tartalmazza a helyes egészségmagatartás kialakítását. 

A fontos feltételek iskolánkban adottak: 

 kézmosó a WC-ben, 

 kéztörlési lehetőség (egyszer használatos papírtörülközők)  

 vízivási lehetőség 

 a gyerekeket megtanítjuk (és ezt ellenőrizzük) 

 a tornaruhákat a testnevelés óra után, vagy a sportkörök után haza viszik kimosni 

 vigyáznak a közös helyiségek, folyosók tisztaságára (rendszeresítve van a váltócipő 

használata) 

 a cipőket, kabátokat a folyóson levő zárható szekrényekben tároljuk 

 a tornatermi zuhanyozókat rendszeresen használják a foglalkozások után. 

 

A környezeti tényezők jónak mondhatók, a karbantartás folyamatos. 

Iskolánk viszonylag csendes környezetben épült panel-épület. Tantermeink 12-13 fő 

befogadására alkalmasak. Nagy ablakaink biztosítják a jó megvilágítást és a szellőztetést. Ez 

alól egyetlen helyiségünk kivétel a technika-terem, amelynek nincsenek ablakai, itt a 
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szellőztetést, portalanítást párásító, nagy teljesítményű elszívó berendezéssel oldjuk meg. Itt a 

világítás is mesterséges. A fűtést központi melegvízfűtéssel biztosítjuk az épületben. A 

napirendet és az étrendet hetente, a hét elején kifüggesztjük jól látható helyre. Tolókocsis 

rámpát nem építettek az épülethez, de iskolánk pályázott az akadálymentesítési úniós 

pályázaton, így erős reményünk van a megoldásra. 

 

Tisztaság: 

A külső és belső tisztaságot a takarító-személyzettel és a gyerekekkel közösen valósítjuk meg. 

A portalanítást porszívókkal, a megfelelő tisztaságot környezetbarát, higított fertőtlenítő – 

szerekkel biztosítjuk. A folyosókon és a tantermekben kb. 1,5 m-es lambéria húzódik, amit 

nedves, fertőtlenítőszeres ruhával törölnek le a takarítók. A tisztítandó felületek 

kerámialapokkal borítottak. A WC-ben a falak csempézettek. A mennyezetet nyitott lambériás 

álmennyezet borítja. Ennek portalanítása nem megoldott. Az évenkénti tisztasági meszelés 

sokáig elmaradt, most 2007-ben sikerült megfelelő anyagi támogatást szerezve véghezvinni.. 

A tantermekben és a zsibongóban sok zöld növényt helyeztünk el. A zsibongóban az 

üvegfalas madárházban  kedvesen csicsergő madaraink vannak. 

Az életkorhoz kötött kötelező oltási rendet az isk. orvos elvégzi, így járványos 

betegségek nincsenek. 

Külső környezetünk tiszta, udvarunkat minden évben virágosítjuk. A fából készült udvari 

játékokat lebontattam, mert balesetveszélyesek, elöregedettek voltak. Igénybe vehetjük a 

környező játszótereken levő sportpályákat is. A gyerekek gyakran vesznek részt a szemét 

eltüntetésében. Jelenleg szelektív szemétgyűjtésre alkalmas konténereket helyeznek el az 

udvaron. Ezzel is a pozitív minta követésére törekszünk. Gyerekeink családi környezete nem 

ideális. Gyakoriak a csonka családok. Így az apa modellje nem követhető pl. 

szerszámhasználatban, vagy nemi szerepvállalásban.  

Tanulóink mentális szintjét, befolyásolhatóságát sok esetben nagyon terheli az 

értékirányultság hiánya, a deprivált szociokultúrális háttér. Az értékrendet a tanárok pozitív 

értelemben befolyásolják. A probléma megoldási képességek, a konfliktushelyzetek 

megoldása, az interpeszonális kapcsolatok fejlesztése, a jó kommunikációs képességekkel 

rendelkező gyógypedagógiai tanárok példát adó magatartása, az egészség, mint érték 

kialakításában döntő szerepet játszik. Iskolánk kultúráját a tanárok szociokulturális 

sajátosságai döntő mértékben befolyásolják, amik a szokásokat, az értékeket, a normákat 

jelentik. A tanulók kultúrája, egyéni szokásai, viselkedési módjai gyakran eltérnek, így az 

értékrendszerek nem mindig találkoznak. Élő problémaként jelentkezik a kortárs-csoportok 

hatása is. A tanulói viselkedések magatartásformáló szerepe nagy hatással van a kortárs-

csoportokra. Osztályfőnöki órákon személyiségfejlesztő terápiás jellegű foglalkozásokat 

tartunk. Így a viselkedésmódot, alkalmazkodási képességeket pozitívan tudjuk befolyásolni. 

 

Az epilepszia 

Iskolánkban sok tanuló él epilepsziás kórképpel. A folyamatosan fejlődő agyra gyakorolt 

hatása a görcskészség, legijesztőbb tünete a tonusos-closiusos roham. Gyermekeink 

valamennyien kezelt, gyógyszeresen beállított betegek. Epileptológus szakorvosok 

diagnosztizálják és állítják be gyógyszeres terápiára a gyermekeket. Az iskolaorvos 

kapcsolatban áll gyermekeinkkel és a tanárok jelzése alapján segít rajtuk. Az órákon érzékelt 

elrévedéseket, teljesítményromlásokat folyamatosan kontrolláltatjuk. Serdülőkorban gyakran 

találkozunk magatartási, személyiségzavarokkal is. A szülő ezekben az esetekben áttételesen 

találkozik gyermeke problémáival. 

Mit tegyünk a jelentkező rohamok esetében? 
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 Nagyon kell vigyázni arra, hogy a hadonászó gyerek ne sérüljön, pl. ne essen le a 

lépcsőn. 

 Biztonságos testhelyzetbe kell hozni, a fejet vagy az egész testet óvatosan oldalra kell 

fordítani. 

 A fogak közé kemény tárgyat nem szabad tenni. 

 A végtagokat soha nem szabad leszorítani. 

 Nem szabad felébreszteni a kimerült beteget. 

 Ha a görcs nem szűnik, nem rendeződik a beteg állapota, mentővel korházba kell 

szállítani. 

 Az iskolában dolgozó felnőttek nyugodtan, higgadtan cselekedjenek, a helyzet urai 

legyenek, hiszen nyugodt, célirányos viselkedés a gyermekektől is csak ekkor várható 

el. 

 Mindenképpen epilepszia-szakrendelésre kell irányítani a gyermeket, ha még nem járt 

ott. 

 Roham esetén az epileptológus szakorvost értesíteni kell, aki eldönti a további 

vizsgálatok, gyógyszerváltoztatás szükségességét. 

 Önkényesen soha nem szabad változtatni a gyógyszeradagon. 

 A roham látványos, ijesztő. Meg kell beszélni a gyermekekkel, meg kell magyarázni, 

hogy ilyen rohama bárkinek kialakulhat. 

 A beteg életminőségét befolyásolja a család viszonyulása is. 

 Előítéletet sem szabad megfogalmazni. 

 Bár a gyermek állapota, teljesítménye, magatartása változhat, a közösségből kizárni 

nem szabad, 

 A vizuális percepció, a verbális képesség, a koncentráció, a probléma-megoldás, a 

komplex figyelni képesség részfunkciókat külön-külön kell értékelni és a fejlesztésnek 

speciális irányúnak kell lenni. A sport és a testnevelés nem rohamprovokáló. A 

rendszeres, de nem túlhajszolt testedzés javítja az erőnlétet, növeli az önbizalmat, segíti 

a harmonikus személyiség kialakítását. Talajtornát kivétel nélkül minden epilepsziás 

gyermek végezhet. A villogó fény ( pl. Disco-ban ) rohamot provokálhat. Fontos a 

megfelelő sportág megválasztása. Azt, hogy melyek a veszélyhelyzetek, az 

epileptológus szakorvos dönti el. 

 Óvakodjunk a szélsőséges viszonyulásoktól. A figyelmetlenség, a közöny éppolyan 

káros, mint a túlzott féltés, aggodalmaskodás. El kell kerülni a személyiségtorzuláshoz 

vezető következményeket. A morbus sacer diagnózisa pályaválasztás idején igen fontos. 

A továbbtanulás előtt mérlegelni kell a prognózist. (pl.: befejezhető-e a rendszeres 

gyógyszerszedés, ha megszűnik a rohammentesség ). Az életkorfüggő epilepszia éppen 

a pályaválasztás idejére abbamarad-e, vagy jelentkezéskor a gyerek rendszeresen 

gyógyszert szedjen továbbra is. Az epilepsziás gyermeket gondos, a szakorvos 

véleményén alapuló egyéni elbírálás segítheti a sikeresebb pályaválasztásnál. 

 

17. 18.  Egészségfejlesztés a foglalkoztató tagozaton és az autista csoportban 

A csoportjainkba járó gyerekek speciális képességei miatt az egészségfejlesztésük, -

nevelésük is sajátos feladatokat igényel. Ezek megvalósításának nagy része folyamatosan 

történik, a többi alkalomtól, szituációtól függően.  

Az eddigi, és a tervezett feladataink mind a testi, mind a lelki egészségnevelésre 

kiterjednek.   

A kitűzött célok elérését nagymértékben a szülői attitűdök, az otthoni körülmények is 

befolyásolják. Éppen ezért fontos a szülők bevonása, együttműködésének elérése. 

 



- 123 - 

 

Az egészségneveléssel összefüggő feladatok: 

 Önkiszolgálásra nevelés: 

 szobatisztaság kialakítása 

 étkezés (kulturáltság, evőeszközök megfelelő használata) 

 öltözködés (évszaknak megfelelően) 

 tisztálkodás (test és a ruházat tisztán tartása és ápolása otthon és az iskolában) 

 környezet rendben tartása (terítés, viráglocsolás, rendrakás, portörlés, iskolaudvar 

gyomlálása) 

 

 Egészséges életmódra nevelés: 

 táplálkozás (az egészséges és az egészségtelen ételek között tudjanak különbséget 

tenni; az egészséges, vitaminokban gazdag élelmiszerek előtérbe helyezése) 

 mozgás (a mindennapi testedzés igényének kialakítása; a feltételek biztosítása)  

 

 Szexuális felvilágosítás és az esetleges szexuális zaklatás megelőzése 

 Illemtan: az elemi illemszabályok elsajátítatása (köszönési formulák, megfelelő 

viselkedésmódok) 

 Káros szenvedélyek megelőzése (beszélgetés keretében dohányzás-, alkohol-, 

drogprevenció) 

 

Már meglévő feltételek az egészségneveléshez: 

 személyi feltételek: 

 csoportpedagógusok 

 gyermekfelügyelők, asszisztensek 

 

 tárgyi feltételek: 

- folyékony-szappan tartók elhelyezése minden mosdóban 

- a két mozgásfejlesztő terem biztosítása,  

- megfelelő tornaeszközök biztosítása 

- jól felszerelt tankonyha 

 

Megvalósulásra váró feltételek: 

 személyi feltételek: 

 a foglalkoztató tagozat gyermekei számára hetente több –konduktor vagy 

gyógytornász által tartott – mozgásfejlesztésre, testnevelésre lenne szükség 

 a Kézenfogva Alapítvány speciális szexuális felvilágosító programját elvégzett 

pedagógusok 

 

 tárgyi feltételek: 

 udvari játékeszközök felújítása és kiegészítése 

 szexuális felvilágosító program segédanyagait tartalmazó egységcsomag (táska) 

beszerzése 

 testnevelőterem törött balesetveszélyes parkettáinak kicserélése 

 a hiányos, törött kopolitüveg cseréje a tornateremben 

 

Az egészségfejlesztés feldolgozásának módjai: 

 folyamatosan a napirendhez és alkalomhoz kapcsolódóan 

 tananyagba építve 

 egyéni és csoportfoglalkozások keretében (beszélgetés, szituációs játékok) 
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 szülőklubon való rész vétel, amely segít a szülőknek gyermekeikkel kapcsolatos 

problémáik megoldásában, és ezzel hozzájárul a gyermek egészségneveléséhez.   

 

17. 19.  Összefoglalás 

Iskolánkban a családok, a gyermekek a pedagógusok, az iskolaorvos, a védőnő a 

gyermekvédelmi szakemberek és az iskola pszichológus csapatmunkájával szeretnénk az 

iskola egészségügy feladatait megoldani. Napi munkánkat nehezíti a szülők nagy részének 

érdektelensége, (ami a kérdőívek visszaküldéséből is kiderül), másrészt tanítványaink értelmi 

és értékszervi károsodása, ami az  értékrendek kialakítását nehezíti. A deprivált környezet 

károsító hatását igen nehéz ellensúlyozni, befolyásolni. Tanulóink egy részének szocio-

kultúrális helyzete igen rossznak mondható. Így az egészséges életmódra való nevelés 

gyakran ütközik akadályba. 

Ezért minden tanév elején jó lenne olyan programokat összeállítani, ami a tanév aktuális 

programját tartalmazza. 

Fontos lenne a nem együttműködő szülők megnyerése, hogy gyermekeik érdekében 

működjenek együtt az iskolával. 

 

17. 20.  A mindennapos testedzés formái 

A 2012-es Nemzeti Alaptanterv általánosságban azt mondja ki, hogy: „a rendszeres 

testnevelés és sporttevékenység révén a tanulók könnyebben elviselik a stresszt, a fizikai, lelki 

és szellemi terheléseket, illetve stabilan képesek követni a szabályokat, elfogadni a normákat 

és mintákat, a megmérettetést és az értékelést.” 

Megértve a testkultúra, mentális és testi jóllét, egészség, gazdasági előnyök 

összefüggéseit a sok-sok évtizeddel ezelőtti testnevelés- elméleti elvnek megfelelően 

gyermekeink intézményesített formában hozzájuthatnak a napi testedzéshez. 

Ugyanakkor a „csodavárás”, mely szerint egészségügyi meggondolásból mindenkit rá 

lehet bírni, hogy sportoljon, vegyen részt aktívan a testnevelési órákon, hamis illúzió. A 

gyermekek és felnőttek is csak akkor sportolnak, ha abban a tevékenységben örömüket lelik, 

és ahogy már régóta hangoztatják a szakemberek, a minta, a sok gyakorlás révén beépül az 

életmódjukba. Az egészség szinte ráadásként stabilizálódik, és nyeri el az ember a mentális 

teljesítőképességének is egy magasabb fokát. 

 A testnevelő-gyógytestnevelő tanár magasan kvalifikált szakember, egy olyan 

értelmiségi, aki a testkultúra, pedagógia, pszichológia területén abszolút otthon érzi magát, és 

a gyermekek előképzettsége, neme, életkora alapján mindent megtanít nekik, amit a tanterv és 

az ebből kibontott éves tanmenet alapján csak lehetséges. A folyamatban megjelenő 

nehézségek pedig a kreatív szakmaisággal hidalhatóak át, amellyel a testmozgás változatossá, 

élvezetessé tehető. A testnevelő és gyógytestnevelő tanár  figyelembe veszi a gyermek 

terhelhetőségét, egészségi állapotát  és testi, lelki, szellemi adottságait, hogy a differenciálás 

eszközével még inkább az adott tanulónak megfelelő képzést, nevelést-oktatást biztosíthasson.  

 Az a gyermek, aki megismerte, elsajátította a sportok alapjait, az ebből fakadó előnyöket már 

könnyen fordítja saját javára. Ezt a folyamatot pedagógiai módszerek alkalmazásával aktívan 

irányítani, s egyúttal folyamatosan kontrollálni és korrigálni kell. A testnevelő-

gyógytestnevelő tanár tevékenységének végeredményben ez képezi a lényegét. 

 
A gyógytestnevelésre beosztott gyermekek iskolába járásuk teljes idején folyamatos 

kontroll alatt állnak egészségügyi, pedagógiai szempontból is. A gyógytestnevelő tanár is felel 

a rábízott tanulók egészséges életének kialakításáért, amely folyamat akár a 8 évig tartó 

iskolai lét teljes időtartamát is jelentheti. A gyógytestnevelő tanárnak az a célja, hogy a 

betegségtudat minimalizálása mellett mindent megtanítson a tanulóknak, amit a képességeik 

engednek, és oktasson számukra olyan sportokat, amelyeket élvezettel űzhetnek a 
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diagnózisuk, alkatuk, életkoruk, nemük, előképzettségük alapján, a lakhelyük adta helyi 

lehetőségeket is figyelembe véve.  

 A távlati cél legalább ilyen fontos, nevezetesen, hogy az intézményesített testedzés 

befejezéséig épüljön ki a tanulókban az önkarbantartására való képesség. Szeressenek 

sportolni, és legyenek olyan sportágak a tarsolyukban, amelyek a különböző évszakokban, a 

szabadban, teremben, egyénileg vagy csapatban űzhetőek, alkalmasak az elváltozásuk 

folyamatos karbantartására, gyógyítására, illetve garanciát jelentenek az ő hosszú távú 

egészségük megtartására. A megfelelő testedzés, gyógytestnevelés növeli az esélyét a 

hosszabb életnek, és javítja a pszichofizikai kondíciót az idős korban.  

 
A testnevelés, gyógytestnevelés ikertestvérek. 

Olyan tantárgyak, amelyek révén a testi képességek szervezett, tudatos, kollektív 

formában történő fejlesztése nevelési feladatokba ágyazottan történik. 

A gyógytestnevelés a testnevelés egy speciális formája, amely jól definiált, de bizonyos 

súlyossági fokozatot még meg nem haladó kóros állapotok, mozgásszervi és belgyógyászati 

elváltozások mozgásterápiával való kezelését szolgálja adott esetben a sportágak gyógyító 

adaptációjával. 

A gyógytestnevelésre utalt gyermekeknek (a teljes iskoláskorúak 15-40 %-a, életkori és 

regionális különbség) szükségük van egy olyan rendszerre, pedagógiai környezetre, ahol 

megértik őket, a kevésbé jó fizikai teljesítményük is érték, ha betegségük legyőzése 

érdekében tudatosan és szorgalmasan együttműködnek pedagógusukkal, gyógytestnevelő 

tanárukkal.  

 

Iskolánkban a mindennapos testedzést a tanórai, a tanórán kívüli foglalkozások és az 

iskolai sportköri foglalkozások keretében biztosítjuk. A tornaterem minden nap – a tanítás 

kezdetétől 16
30

 óráig – a tanulók rendelkezésére áll. A délutáni foglalkozásokat is szakképzett 

pedagógusok végzik.  

A köznevelési törvény 27. § (11) bekezdése határoz arról, hogy a nappali rendszerű 

iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, meg kell szervezni a 

mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében. A heti kötelező öt testnevelési 

órából kettő kiváltható egyrészről: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

 iskolai sportkörben való sportolással vagy  

 

Ezek formái intézményünkben a következő keretek között jelennek meg: 

 

Testnevelési órák: 

 alsó tagozaton heti 5 óra 

 felső tagozaton: heti 5 óra 

 

A délutáni foglalkozások és az iskolai sportkör is a tanulók mozgásigényének kielégítését, 

a sport megszerettetését szolgálják. Az ISK keretében sportcsoportok működnek, amelyek 

működését az éves munkaterv szabályozza. 

 

Sportcsoportok: 

 tömegsport szakkör 

 néptánc szakkör 

 mozgásfejlesztő foglalkozások  

 eséstan foglalkozások 
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Esések Iskolája SuliEsésTan programja: 

Intézményünk az Esések Iskolája Egyesülettel történő együttműködése révén döntött úgy, 

hogy a diákok fejlesztése és a balesetek megelőzése érdekében egy innovatív megoldást 

használjon. Köztudott tény, hogy az iskolai balesetek nagy része abból fakad, hogy a 

gyerekek nincsenek felkészítve az egyensúlyvesztésből fakadó talajra érkezés (elesés) 

traumájának tompítására. Az Esések Iskolája Egyesület által gondozott SuliEsésTan 

mozgásanyag iskolánk repertoárjában történő megjelenítésétől azt várjuk, hogy tanulásban és 

értelmileg akadályozott tanulóink, akik alapvetően rizikócsoportba sorolhatók a témakört 

illetően, kisebb számban és kevésbé súlyos mértékben fognak elszenvedni sérüléseket a 

mindennapi tevékenységük során. 

Az Esések Iskolája mozgásanyagát az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzési 

Akkreditációs Testülete alkalmasnak találta arra, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusok 

megtanulják és a diákok számára oktathassák. A SuliEsésTan mozgásanyaga minden diák 

számára elsajátítható mozdulatokból fokozatosan épül fel, így a folyamat végére diákjaink 

elsajátíthatják az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák különböző változatait. A 

mozdulatok megtanulása még nem jelenti a folyamat végét. Feladatunk a dinamikus 

sztereotípiák kialakítása, vagyis az automatizmusra való törekvés. Egy mozdulat, jelen 

esetben egy eséstechnika akkor mondható „hasznosnak” a diákjaink számára, ha a baleset 

pillanatában a belénk kódolt és kialakult (sok esetben rosszul kialakult) reflexek helyett 

automatikusan, szinte a tudatosság nélkül képes lefutni és ezáltal egy helyes választ adni a 

kialakult helyzetre. Ezért feladatunk, hogy az eséstechnikák oktatását az iskola minden 

évfolyamán megvalósítsuk, a tanult technikákat a diákokkal folyamatosan ismételjük és 

gyakoroljuk annak érdekében, hogy egy esetleges balest kivédésére önállóan is képesek 

legyenek. 

Intézményünk szilárdan meg van győződve arról, hogy a balesetek elkerüléséhez, illetve az 

esetleges sérülések kimenetelének csökkentéséhez egy hatékony és eredményes eszközt 

biztosít az Esések Iskolája SuliEsésTan mozgásanyagának oktatásával. Ezen túlmenően a 

mozgásrendszer alkalmas arra is, hogy motoros képességek, a kondicionális és koordinációs 

képességek fejlesztését magas szinten magvalósítsa, a személyiségfejlesztés, szociális és 

érzelmi képességek fejlesztését támogassa és legfontosabb funkcióként primer prevencióként, 

a baj előtti segítségként töltse be a baleset megelőzés szerepét 

 

 

Gyógytestnevelés: 

 

A mindennapos testnevelés és a gyógytestnevelés kapcsolatát a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI 

rendelet szabályozza, amelynek értelmében a tanulót egészségi állapotától függően orvosi 

szakvélemény alapján könnyített testnevelés vagy pedig gyógytestnevelés foglalkozásokra 

kell beosztani. Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a gyógytestnevelés óra 

mellett testnevelés órán is részt vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos 

testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelés órákon 

való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a 

szakorvos tesz javaslatot. 

Ennek értelmében a diákok mindennapi testnevelés órájának a megszervezéséhez a 

gyógytestnevelés foglalkozások is hozzájárulnak.  

 

Napközi foglalkozások keretében egy foglalkozást – naponta legalább 30-45 perc – 

sportolással, mozgással kell eltölteni.  
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Óvodás gyermekeink az év folyamán – mindennap – mozgásfejlesztő foglalkozáson 

vesznek részt. Ezek a foglalkozások is elérik a napi 30-45 perc közötti időtartamot. 

 

17. 21.  Értékelés 

Az iskola egészségügyi feladatait meghatároztuk. A feltételeket elemeztük. A programok 

végrehajtását a tanévek elején jelöljük ki (a Soros- Alapítvány módszertani füzetei, a házirend 

és a tanulók mentális teljesítménye alapján). Figyelembe vettük a tanulók szociokulturális 

hátterét. Figyelembe vettük a tanulók mentális állapotát és az ebből adódó akadályozottságot, 

veszélyeket, az iskolai tanuláshoz szükséges képességek fejletlenségét, a lassúbb ütemű és 

alacsonyabb szintű fejleszthetőséget. A gyermekekkel foglalkozó felnőttek személyi feltételei 

biztosítják az egészséges felnőtté nevelést, a reális önkép és pályaválasztás kialakítását. 

Programunk megvalósításának érdekében külső szakértőket is bevonunk. (Drog, AIDS-

veszély elhárítása, egészséges táplálkozás, szexuális-felvilágosítás). Személyiségfejlesztő 

terápiás foglalkozásokat tartunk a kortársak egészséges kapcsolatának kialakításához, 

tartásához. 

Időpontokat nem tudtunk kijelölni, mert tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott 

és halmozottan fogyatékos tanítványaink teljesítményét nem tudjuk időben meghatározni. 

Sajátos fejlesztő, korrekciós és habilitációs és terápiás pedagógiai eljárások alkalmazását teszi 

szükségessé, a gyermek egyéni szükségleteinek, és a javasolt korrekciós eljárásoknak 

megfelelően. Mindezeket a napi gyakorlatban valósítjuk meg. 

A sajátos nevelési igényű tanuló esetében nemcsak a tudásszerzést, a tanulást, az 

ismeretek elsajátítását akadályozza a fogyatékosság, hanem a magatartási, beilleszkedési 

zavar is nehezíti a személyiség fejlődését. Gyermekeinknek más bánásmódra van szüksége. A 

gyermek sikertelenségei szorongást, feszültséget, pszichoszomatikus betegségeket idézhetnek 

elő. Legsúlyosabb következményként pedig deviáns magatartásformák is megjelenhetnek. 

A sajátos nevelési szükségletet tudomásul véve, gyermekeinknek is fontos a prevenció, az 

immunizáció, a betegségek és fejlődésbeli hibák felismerését szolgáló szűrővizsgálatok, 

valamint a krónikus beteg sajátos szükségleteinek az iskola napi életével, környezeti 

feltételeivel való egyeztetése, harmonizálása. Az egészséges életmódra való nevelés még 

fontosabb, mint az ép családokból érkező ép gyermekek esetében. Iskolánkban az egészséges 

életmódra nevelés folyamatos, anyaga szervesen illeszkedik az osztályfőnöki órák és a 

természetismereti, környezetismereti órák tananyagába. 

 

17. 21. 1.  Erősségeink 

 Balesetmentes, könnyen tisztítható felületek. 

 Viszonylag csendes környezet (Szellő u. és a Vihar u. sarkán) 

 Több, zöldkörnyezetben levő játszótér, sportpálya. 

 Jól képzett, gyógypedagógiai tanárok, akik toleránsak, empatikusak a gondjaikra bízott 

sajátos nevelési szükségletű gyermekekkel. 

 A technikai dolgozók gyermekszerető, problémákra érzékeny, toleráns felnőttek. 

 Segítőkész, az iskolaorvosunk, lelkiismeretes a védőnőnk, egyben gyógypedagógiai 

tanár és szakpszichológus az iskolapszichológusunk. 

 Sok zöld növénnyel és madárházzal díszített az iskolánk. 

 Van pici udvarunk, ahová levihetjük védett körülmények közé a halmozottan sérült 

gyermekeinket. 

 Jól kommunikáló, együttműködő felnőttek közössége: iskolaorvos, védőnő, 

iskolaigazgató (akinek elsődleges szívügye az egészségnevelés!), elkötelezett 

gyógypedagógiai. tanárok, iskolapszichológus, gyermekvédelmi szakemberek, 

szakképzett gyógypedagógiai asszisztensek, toleráns, segítőkész technikai dolgozók. 

 Jól  megvilágított, szellőztetési lehetőségekkel ellátott tantermek. 



- 128 - 

 

 A mosdó – WC-helységek tiszták. 

 Vízívási lehetőség biztosított. 

 Szűrővizsgálatokat, kontroll-vizsgálatokat rendszeresen végezzük. 

 A továbbtanulás biztosított. 

 A kábítószer még nem érintette meg gyermekeinket. 

 Lehetőség van csoportos, terápiás szülői foglalkozásokra. 

 Minden helyzet jellemzője a szeretetteljes bánásmód. 

 

17. 21. 2.  Gyengeségeink 

 A tanulók fele szociokulturálisan gyenge háttérrel rendelkezik. 

 A szülők nagy része nem akar együttműködni 

 Tanulóink mind sajátos nevelési szükségletűek. 

 Tanulóink befolyásolhatóak. 

 Tanulóink értékrendjének kialakítása nehézségekbe ütközik. 

 Tanulóink értékrendje nem stabil. 

 Az ellenőrizetlen, mértéktelen TV-nézés veszélye. 

 A fenntartó pénzhiánya. 

 A tanulók magatartási, beilleszkedési zavara. 

 Panel-épület. 

 A földszint parkettáinak felújítására pénzhiány miatt nem kerülhetett sor. 

 A tornaterem parkettájának és kitöredezett kopolit üvegfalának javítására pénzhiány 

miatt nem kerülhetett sor. 

 Iskolánkba irányítják a gyermekeket, nem szabad választás után kerülnek ide, ezért a 

szülők erős ellenállásával találkozunk. 

 

17. 21. 3.  Lehetőségeink 

 A mozgásfejlesztést szakképzett testnevelő tanár és konduktor irányítja  

 Az intellektuális és morális funkciók fejlesztése egyénre szabott. 

 Az önfejlesztés ösztönös segédeszköze iskolánkban a játék. 

 A játékigény kielégítését szolgálja a csoportok játékkészlete, játszótéri lehetőségek 

kihasználása, szituatív játékok. 

 Az esztétikai fejlesztésre iskolánk rendezett környezete, zöld növényekkel való díszítése 

szolgál. 

 A mozgásigényt kielégítő foglalkozásokat, és a sportfoglalkozásokat sportpályákon 

végezhetjük, délelőtt és délután egyaránt. 

 A tornatermi foglalkozásokat balesetmentes, jól felszerelt tornateremben tarthatjuk, 

szakképzett testnevelő tanár irányításával.  

 A viselkedési, magatartási problémák enyhítésében segítenek: az isk. orvos (ha kell, 

gyógyszeres kezeléssel), a védőnő, az isk. pszichológus, (családterápiával) a 

gyermekvédelmi felelősök (környezettanulmánnyal, anyagi támogatással), az iskola 

igazgató (a gyermekkel foglalkozó felnőttek integrált irányításával). 

 A terápiás, csoportos szülői foglalkozások segítenek elfogadni a fogyatékos, sajátos 

nevelési szükséglettel rendelkező gyermeket, tanácsokat adnak az otthoni 

foglalkozásokra. 

 

17. 21. 4.  Veszélyek 

 A fogyatékosság tartós és súlyos állapot, de fejleszthető. 

 A deviáns környezet negatív értékrendje, visszahúzó hatása, példája erős. 
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 Tanulóink értelmi fogyatékossága a befolyásolhatóságot erősít negatív irányban. 

 Nem sikerül igazán stabil értékrendet, egészségügyi szokásokat kialakítani. 

 A TV-zés, reklámok gyakori nézése hamis értékrendet, befolyásolhatóságot 

eredményez. 

 A fenntartó pénzhiányát nem tudjuk befolyásolni. 

 A beilleszkedési, magatartási zavarok a pubertáskorban felerősödnek. 

 Felelőtlen, gyakran deviáns családi háttér negatív példája. 

 Rossz szociális körülmények. 

 Munkanélküliség. 

 Csonka családok (a szülőpár egyike fogyatékos gyermeke miatt hagyja ott általában a 

családot). 

 A szülők csaknem fele érdektelen, nem vesz részt gyermeke iskolai életében. 

 

17. 22.  Iskolánk „egészségvédő” iskola szeretne lenni 

 Gondoskodó közösséget szeretnénk kialakítani. 

 Olyan modellre törekszünk, amelynek alapja a testi, lelki és a környezeti összetevőkre 

épül. 

 A tanulók aktív részvételét szeretnénk elérni. 

 Tudjuk, hogy a tanulók egészségére számos környezeti, biológiai tényező hat. 

 A tantervünknek tartalmazni kell az egészségügyi problémák megelőzését. 

 Ki kell alakítani gyermekeinkben az önismeretet és az önkontrollt. 

 Elő  kell segítenünk a pozitív „énképet”. 

 Iskolánk tárgyi környezetének esztétikai hatását növelni kell. 

 Be kell vonnunk minden szülőt, hogy támogassa iskolánkban gyermekeink 

egészségének védelmét. 

 El kell érnünk, hogy gyermekeink felnőtt korukban is bátran vegyék igénybe az 

egészségügyi szolgáltatásokat, egészségük megőrzése, védelme érdekében rendszeresen 

vegyenek részt a szűrővizsgálatokon. 

 Védjék, őrizzék egészségüket. 

 

 

 

 

 

18.    KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

 
18. 1.  Bevezetés, alapelveink 

„A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése…Célja a természet, az épített és társadalmi környezet, az embert tisztelő 

szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. 

 A nevelés célja az ember általános adottságainak együttes fejlesztése.” Nemzeti 

Környezeti Nevelési Stratégia 13.p.) 

 A környezeti nevelés komplex nevelés. Komplex, mert minden érzékszervre, érzelmi 

és értelmi szintre, az egész emberre hat. Nem különülhet el egy-egy tantárgyra, 

tantárgycsoportra, hanem az iskola működésének egészét, minden tantrágyát és tevékenységét 

kell áthatnia! 

Így kell lennie, ha valós eredményt akarunk elérni, hiszen minden tudásunk, tudományunk, 

mítoszunk, hiedelmünk és legendánk ugyanarról szól; nevezetesen a ránk pozitív vagy negatív 
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hatást kifejtő környezetünkről, annak történéseiről, változásairól, életünkre gyakorolt 

benyomásairól. 

 A gyermeki rácsodálkozás, a felfedezés öröme, a kirándulásokon tanulóinkhoz közel 

kerülő természet varázslatos világa nem más, mint az érzékeny lelkekben megszülető 

varázslat. Ha ezt a titkot sokszor alig érthető, tudományos magyarázatokkal zsúfoltan 

próbáljuk megfejteni, mindenképpen tanulóink fejébe, lelkébe vésni – elvész e varázs. Addig, 

amíg különböző módszerekkel, tevékenységformákkal, érdekes helyzetekben a gyerekek 

titkokat lelnek fel, átérzik a titokzatosság bódító érzetét, játékosan tapasztalják meg a 

természet, környezet által nyújtott helyi csodákat, amíg ezekre a szépségekre, élményekre rá 

tudnak csodálkozni, addig joggal várhatunk el részvételt tanulóinktól az oktatási – felfedezési 

– folyamat során. 

Alapelvünk tehát, hogy a környezeti nevelés során a módszerek megválasztása, saját 

attitűdünk a gyerekhez és a környezethez, alapvetően meghatározza tevékenységünk 

eredményét vagy eredménytelenségét. A pedagógus mindig középpontban van, viselkedése 

mintát jelent szűkebb környezete, elsősorban a rábízott tanulók számára. 

Mindaddig azonban, amíg meg tudjuk őrizni a környezet értékeire való gyermeki 

rácsodálkozás képességét, s ezzel a kisugárzással tudjuk tanulóink számára közvetíteni az 

ismereteket, attitűdöket, addig sokkal mélyebb, az értelmi rögzítésnél tartósabb tudást, 

viszonyulást adhatunk a gyerekeknek. 

 

„Ne felejtsük el, hogy tanításunknak csak annyi az üzenete, amennyit a tanítványaink 

magukkal visznek!” (Lehoczky János) 

 

Az intézmény önmeghatározása, adottságai: 

(Az iskola jellemzése adottságai és környezeti nevelés szemszögéből.) 

 Iskolánk a III. kerület gyógypedagógiai feladatokat ellátó intézménye. Panelépület, szép 

és rendezett környezetben közel a Dunához, és közel a Budai hegyekhez. 

Komplex intézmény vagyunk, amit nevünk is tükröz.  

Az iskolánkba járó tanulók többsége rossz szociális körülmények között többszörösen 

hátrányos környezetben él. 

Ezért különösen fontos számunkra az egészséges tiszta környezet bemutatása, az erre való 

igény felébresztése és fenntartása. Ebben segíti munkánkat a megtervezett, tevékenységünk 

minden részletére kiterjedő környezeti nevelési program. 

 

18. 2.  Iskolánk környezeti nevelési tevékenysége 

A környezeti nevelés kerettantervi jellege 

A környezeti nevelés, jellegéből adódóan nem köthető szorosan egyik tantárgyhoz, vagy 

műveltségi területhez sem. Ez olyan közös követelmény tehát, amelynek szemléletével át kell 

hatnia az oktatási intézmény valamennyi – tanórai és tanórán kívüli – tevékenységét. Ezt 

jelenti a kerettantervi jelleg. 

Attól függően pedig, hogy az iskola vezetősége és annak nevelőtestület milyen mértékben 

tartja fontosnak – a nevelés szempontjából meghatározónak e tevékenységet – jelenhet meg 

különböző hangsúllyal az adott intézmény pedagógiai programjában. Iskolánk – részben az 

„Intézményünk adottságai” fejezetben említett szociális hátrányok, részben a kollégáink 

attitűdje miatt – kiemelten fontosnak tartja a környezeti nevelést a tudatformáláson túl, mint 

prevenciós – korrekciós – rehabilitációs tevékenységet is. Ez a tevékenység különösen akkor 

válik érthetővé, ha a minden érzékszerven keresztüli tapasztalatszerzést, az egészséges, tiszta 

környezet megteremtésére és fenntartására tett törekvéseinket, a rendszeresség, helyes 

napirend kialakításának elősegítését vizsgáljuk. Kollégáinktól folyamatosan pedagógiai 

többletet kapnak a tanulók e téren. Tanulóinkat mindez arra sarkallja, hogy egészségesebben 



- 131 - 

 

éljenek, önmagukkal és környezetükkel szemben igényesebbek legyenek, vigyázzanak annak 

tisztaságára, szóljanak rá a szemetelőkre vagy figyelemmel kísérjék a televízió, rádió és más 

médiák által nyújtott, környezetről szóló információkat, megannyi apró csatornán – tanórai és 

tanórán kívüli tevékenységeken, foglalkozásokon – keresztül. 

Ilyen tekintetben tehát célunk az, hogy iskolánk padjait elhagyó diákok minél nagyobb 

része; személyes sorsát vállalni, illetve – értelmi képességei és megszerzett tudása, 

kompetenciái függvényében – bizonyos mértékben alakítani képes, közvetlen környezetéért 

felelősséget vállaló állampolgárrá váljon. 

Környezeti nevelésünk sikere a természeti és társadalmi környezetünkkel kapcsolatos 

cselekvések szemléletétől, stílusától, rendszerszerűségétől és színtereitől függ. Ezek 

tervezése, megszervezése és az ismeretátadás-elsajátítás életkornak és értelmi képességnek 

megfelelően differenciált tevékenységbe ágyazása nagyon összetett pedagógiai feladat 

iskolánk minden tagozatán, munkaközösségében. E tevékenység színterei: 

 A környezeti nevelés permanens folyamat, mely – ideális esetben – jóval az iskoláskor 

előtt kezdődik és a felnőtt korban is tart. Az iskolai környezeti nevelés tehát ennek a 

folyamatnak egy jelentős része. Ezért is szükséges az iskola minden tevékenységét 

áthatnia a nevelésnek. 

 A környezeti nevelés jellegéből fakad, hogy nehezen képzelhető el a hatásos nevelés a 

természeti környezet megtapasztalása nélkül. Ezt a különböző vetélkedők, 

akadályversenyek, sportvetélkedők (erdei iskola) programok biztosíthatják leginkább.  

 A környezeti problémák nem kezelhetőek elszigetelten, ezért kapcsolódni akarunk 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat környezetvédelmi programjaiba, megismerjük 

környezetvédelmi tervüket. 

 Mivel a környezeti attitűdöt és munkánk eredményét nagymértékben befolyásolja 

tanítványaink családi miliője, életvitele, értékrendje, igyekszünk azt minél alaposabban 

megismerni, és a rendelkezésünkre álló törvényes eszközök segítségével a társadalom 

által elfogadott normák, értékrend betartására sarkallni őket. 

 Ha a gyermekeket is érintő, vagy általuk megoldható, esetleg javítható konkrét 

problémákat mutatunk be elérhetjük, hogy hajlandóak legyenek az aktív részvételre, 

legyen tenni akarásuk a problémák megoldására. 

 A környezeti nevelés módszerei stílusai két nagy csoportba oszthatók. Az első a 

hagyományosan alkalmazott analitikus-szintetikus (részekre, elemekre bontó és azok 

viszonyát vizsgáló) módszer. A másik lehetőség az egészleges vizsgálat; az osztatlan 

egész teljességéről szerzett benyomásokat, impressziókat megragadó holisztikus 

megismerés. A környezeti nevelési programok során a két módszert együttesen célszerű 

alkalmazni. 

 A környezeti problémák helyi, lokális gondként mutatkoznak meg azok számára, akik 

azt elszenvedik, de a bioszféra egységes volta miatt összefüggéseiben nem választhatók 

el az egész Földet érintő, globális problémáktól. Így nem választható mereven szét a 

lokalitás-globalitás egymást kiegészítő (komplementer) rendszere. Nem oldhatunk meg 

semmit akkor, ha közvetlen környezetünk problémájának kezelése során máshol, 

távolabb újabbakat hozunk létre (pl. szemét összegyűjtése az iskola, osztály környékén, 

de lerakása, elszórása máshol). 

 A természethez, környezethez fűződő viszonyunk személyes jellegéből adódik, hogy a 

környezeti nevelés csak intuitív pedagógia lehet elsősorban. Sajátos kommunikációt 

kíván meg az együttműködő társak; az ember és a természet között. Igényli a 

nyitottságot, motiváltságot tanítványtól és tanártól egyaránt. Az ismeretek puszta 

átadása nem elég, hiszen a pusztán ismeretközlés nem elégséges a helyes 

viszonyrendszer kialakításához. A pozitív jövőkép, a helyes értékrend és környezeti 

etika csíráinak kialakításához nélkülözhetetlen az érzelmeken át ható, megélhető 
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helyzetek biztosítása, melyek ugyan kiscsoportban történnek, mégis az élmény maga 

mindig személyes. 

A környezeti nevelés tehát egy komplex rendszer, amelynek át kell hatni minden részét 

az iskolai életnek – a tanóráktól a napközis foglalkozásokon, szakkörökön és 

környezetvédelmi vetélkedőkön keresztül az erdei iskolákig, beleértve a kollégák 

módszertani- és környezetkultúrájának fejlesztését is. 

 

18. 3.  Környezeti nevelés a tanórákon: 

Tanulóink legnagyobb része idejének jelentős hányadát tölti el az iskola tanítási óráin, 

hiszen erre törvény kötelezi őket. A tanítási- és napközis foglalkozások lehetőségei között – 

gyermeklétszám tekintetében – így nagy különbségek adódnak. Ezért különösen fontos a 

tanórákon megvalósuló környezeti nevelés, a helyes környezeti attitűd sugárzása. 

 

Természetismeret: 

A természet-közeliség élményét jellegükből adódóan elsősorban a környezet- és 

természetismeret, a biológia, a földrajz és kézműves órák tudják biztosítani. A környezet 

megismerésével sok hasznos információ adható át a tanulóknak, ám az információk közlésén 

túl fontos a szenzitivitás, a minél több érzékszervre ható „benyomásközlés”, a megélhető, 

élményszerű helyzetekbe hozás, az empirikus tapasztalatok összeszedése, a dicséretek 

alkalmazásával végzett pozitív motiváció élménye is. A természettudományi tárgyaknak így 

igen nagy a felelőssége, hiszen a természetre vonatkozó kultúra a környezeti nevelés egyik 

pillére. 

 

Kézművesség:  

A kézműves foglalkozásokon a természetes anyagok és az újra papír használata szintén 

lényeges szemléletformáló erő, különösen akkor, ha ezt megfelelően bevezetve, 

mondandónkat szemléletesen alátámasztva tesszük. A technikai-életviteli tantárgyak nagy 

lehetősége, hogy gyakorlati szempontból elemezzék a környezetbarát létformát, helyes 

példákat mutassanak be. 

 

Matematika: 

A matematika órákon az aktuális feladatokhoz kapcsolni lehet a környezeti problémákat, ki 

lehet számolni egy szennyeződés hatását vagy egy cinke család „feladványa” is, mint például 

ha autóval megyünk bevásárolni egy üzletközpontba, a zsúfolt belvároson keresztül, milyen 

környezeti- és egészségterhelést végzünk (stressz, körülményes parkolás, torlódás, álló autó 

járó motorral, levegőszennyezés, fokozott benzinfogyasztás, több kiadás….stb.) 

 

Történelem és társadalomismeret: 

A történelem órák felelőssége is nagy, hiszen a kisiskolások történelmi időszemlélete 

fokozatosan alakul ki, ezért csak fokozatosan várható el, hogy cselekedeteiket a pillanatnyi 

érdekek helyett a felelősségvállalás motiválja. 

A múltbéli cselekvések, döntések következményeivel most kell szembe néznünk, ugyanakkor 

az aktuális problémákra adott válasz hatásai a jövőben lesznek lemérhetők.  

A társadalomtudományok feladata a társadalomszerveződés, valamint az emberi viselkedés és 

kultúra irányából megközelíteni a kérdést. A környezeti válság megoldása nem képzelhető el 

a jelenlegi társadalmi viszonyok meghaladása nélkül. A korábbi döntések elemzése segíti a 

jelenben való eligazodást, növeli a jövő iránti felelősséget. Az emberismereti, humán tárgyak 

feladatai közé tartozik az is, hogy bemutassák a fogyasztói modell helyett javasolt utakat, a 

környezeti válság megoldásához. 
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Magyar nyelv és irodalom: 

A magyar órák segítségével a szép és helyes beszéd elsajátítása, az értő olvasás felfedezése, s 

ezeken keresztül a magyar és világirodalom legszebb alkotásainak a megismerési lehetősége 

nyílik meg a tanulók előtt. Tanórákon, illetve a tanórákhoz kapcsolt foglalkozásokon a nagy 

költők és írók természetet bemutató és áhítattal dicsérő műveit, a természet szeretetéből 

fakadó szép nyelvi kifejezéseket használja fel szókincsfejlesztésre. Ugyanakkor az értő 

olvasás birtoklása megnyitja az utat az önálló tanulás, az ismeretterjesztő könyvek, CD-ROM-

ok tanulmányozására is. 

 

Ének-zene és művészeti tantárgyak: 

A művészeti tárgyak megkülönböztetetten alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelítésére, 

keretet adnak a természet és az ember alkotta környezet szépségének átéléséhez. E tárgyak 

hatásosa fel tudják hívni a figyelmet az értékvesztésre, uniformizálódásra, kulturális 

örökségünk megőrzésének fontosságára. 

 

Testnevelés: 

A test- és egészségnevelési tárgyak a környezet és az egészség szoros kapcsolatának 

megismertetésével, az igények kialakításával tesznek a legtöbbet. 

 

18. 4.  Környezeti nevelés a tanórákon kívül 

A környezeti nevelés – annak kerettantervi jellege miatt – nem valósulhat meg pusztán a 

tanórákon. A tanórákon kívüli nevelés lehetőségek között a szakkörökön megvalósuló 

környezeti nevelés foglal el jelentős helyet. 

 

Kézműves szakkör: 

A kézműves szakkörön a természetes anyagokkal végzett munka, a természetes – 

újrafelhasználható vagy újragyártott (pl. papír) anyagok felhasználása – előnyben részesítése a 

műanyagokkal szemben (melyek nem bomlanak le a természetes körforgás során). Az 

elvégzett munka utáni takarítás, rendrakás is fontos része a környezeti nevelésnek, a 

rendszerességre szoktatásnak. 

 

Számítástechnika szakkör: 

A számítástechnika és informatika fontos szerepet játszik az ismeretterjesztés terén. Az 

ismeretterjesztő CD-ROM-ok használata (környezetünk élővilágát bemutató lemezek) és a 

világháló segítségével összegyűjthető ismeretek lényeges szerepet töltenek be a tájékozottság 

növelésében, a környezettudatos szemléletmód kialakításában. 

 

Tömegsport, futball: 

A mindennapos testnevelést a közoktatásról szóló törvény is előírja. A testmozgás az 

egészséges életmód, a jó közérzet, a megfelelő erőnlét biztosítása szempontjából is fontos, de 

a szabad levegőn végzett sporttevékenység az állóképességet, edzettséget is növeli. A játék, a 

kirándulás a természet szépségeire is segít ráirányítani a figyelmet. 

 

Napközis/tanulószobai és szabadidős foglalkozások: 

A környezet károsodását jobb megelőzni, mint a bajt orvosolni. Ezért cselekvéseinket a 

preventív szemléletnek kell áthatnia. Törekednünk kell arra, hogy minél kevesebb fölösleges 

energia felhasználással, anyagpazarlással járjon munkánk. A takarékosság és mértékletesség 

egyaránt gazdasági, környezetvédelmi és etikai szempont is. Ennek az elvnek az 

érvényesítésére kiváló lehetőség nyílik a délutáni és szabadidős foglalkozások, programok 

során. 
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A rendszerességre nevelésnek, a délutáni munka megfontolt és didaktikailag átgondolt 

megszervezésének, vezetésének fontos szerepe van a környezettudatos magatartás, az „iskolai 

szellem” kialakításában. A takarékos energiafelhasználás (villany, víz), a szemét, hulladék 

eltakarítása, környezetünk rendbetétele mielőtt elhagyjuk az osztálytermet, vagy az újra 

papírból készült termékek (pl. papír zsebkendő, rajzlap, füzet…) használatának előnyben 

részesítése, mind a környezeti nevelés szerves részét képezi, csakúgy mint a könyvtár, a 

múzeumok, állatkertek meglátogatása, vagy kirándulás a természetbe (pl. Margitszigetre vagy 

a Népligetbe). 

 

Könyvtári foglalkozások: 

Az intézményi könyvtár a tájékozódás, az olvasóvá nevelés, az ismeretterjesztés 

elengedhetetlenül fontos bázisa. A tanulók joga (közoktatási törvény 11. §. (1) c) pontja), 

hogy igénybe vegye az iskolai könyvtár szolgáltatásait. A könyvtárkezelési foglalkozások 

során tanulóink megismerik a könyvek csoportosításának lehetőségeit, megtalálásuk formáit, 

kölcsönzésük folyamatát. Ezek a kompetenciák hozzásegítik őket ahhoz, hogy új ismereteket 

szerezzenek környezetükről, fejlődjön szókincsük, lássák, hogy a rend, rendezettség az élet 

minden területén fontos; segíti az eligazodást, javítja munkánk hatékonyságát. 

A tiszta környezetben szépen elrendezett könyvek látványa maga is esztétikai élményt nyújt. 

A csendes halk beszéd a koncentrálás, beszédfigyelem fejlesztését is szolgálja. 

 

Témanapok: 

A témanapok olyan rendezvényeket jelentenek, amelyek során 1-1 napot az iskola tanulói 

valamilyen témát dolgoznak fel, ezalatt a konkrét cél érdekében tevékenységet fejtenek ki 

(gyűjtőmunka, vetélkedő, akadályverseny, akciók TOTO). Kiváló lehetőséget nyújtanak a 

környezeti nevelési és környezetvédelmi jeles napok.  

 

- A Föld Napja április 22. 

- Madarak és Fák Napja május 10. 

- Az alsó tagozat 1 napos kirándulása. 

- A felső tagozat 1-1 nap kirándulása. 

- Az autista csoport egy hetes programja (erdei iskola). 

 

Ezen programokat általános aktivitás a kollégák és a gyerekek lelkes munkája jellemzi. 

Közben változik a tanulók környezethez való viszonyulása (környezeti magatartása) a 

környezetre való odafigyelés képessége. 

 

18. 5.  Erdei iskola 

Az erdei iskola a szorgalmi időszakban megvalósuló, a tananyag egy részét feldolgozó, 

vagy elmélyítő, általában projekt típusú oktatás meghatározó jellemzője a kooperatív – 

interaktív tanulási technika, melynek középpontjában valamilyen valóságos probléma, 

megoldandó feladat áll. 

A projekt végére a tanulócsoporttól olyan tárgyi vagy szellemi produktumot várunk el, 

mely a lehető legszélesebb vonatkozásban tárja fel az adott témát. 

Ebben az oktatási formában nincsenek készen kapott igazságok. Keresni kell a valóságos 

választ. 

Iskolánk törekszik arra, hogy meg tudja valósítani, az erdei iskolát pályázatokkal, s a 

szülők hozzájárulásával. A szülői hozzájárulás maximális mértékét a közoktatási törvény 

111.§. (4.) szerint az iskolaszék meghatározhatja.  
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19.  A FOGYASZTÓVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ ISKOLAI FELADATOK 

 

19. 1.  Jogi háttér 

Az egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszögezte, 

hogy minden állampolgár fogyasztóként a következő alapvető jogokkal rendelkezik: 

 

 az alapvető szükségleteik kielégítéséhez való jog 

 a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga 

 a különböző termékek és szolgáltatások közötti választás joga 

 a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga 

 a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog 

 az egészséges és elviselhető környezetben való élethez való jog 

 a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszólás joga 

 a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás 

elsajátításához való jog. 

 

Az Országgyűlés 1997. december 15-én fogadta el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 

CLV. törvényt, melynek első része V. fejezet 17. §-a rendelkezik a fogyasztók oktatásáról. 

E törvény írja elő a fogyasztók oktatásának szükségességét a fogyasztóvédelmi 

jogszabályok megismerése céljából. A törvény szerint a fogyasztók oktatása alapvetően állami 

feladat, amelyet az oktatási intézmények, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és az 

érdekvédelmi szervezetek együttműködve teljesítenek. 

Az EU 2002-2006 közötti időszakra szóló V. fogyasztóvédelmi akcióterve alapján a 

Kormány kidolgozta a középtávú fogyasztóvédelmi politikáját, melynek prioritásai az 

élelmiszerbiztonság, valamint az elektronikus kereskedelem és a lakossági szolgáltatások 

(pénzügyi és biztosítási) területe. 

A fogyasztóvédelemről szóló törvénynek, valamint az EU jogharmonizációs 

követelményeknek is eleget téve a 2003. évi LXI törvénnyel módosított Közoktatási 

törvényben (1993. évi LXXIX törvény) is megjelenik a fogyasztóvédelem oktatása. 

 

A Kormány 243/2003.(XII.17.) számú rendeletével kiadott Nemzeti alaptanterv (NAT) 

értelmében a helyi tanterveknek biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz 

igazodva a tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, 

felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására. Kiemelt fejlesztési feladat a NAT-ban a 

felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói kultúra kialakítása is jelentős szerepet kap. 

 

19. 2.  A fogyasztóvédelemi oktatás célja 

„A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.”(NAT) 

 

19. 3.  A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van 

szó, amelyek gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magukban. 

Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a 

jogaikat érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése. A 

szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése. (NAT) 

Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. 

A tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú 
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folyamat. Ennek során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, 

megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói 

érdekeinek érvényesítésére a természeti erőforrások védelme mellett. 

A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából a 

nevelés-oktatás különösen nagy jelentőségű. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, készségeket, 

hozzáállást, értékrendet kell formálni. 

A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az 

otthonról hozott hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok bevonása a 

nevelési folyamatba. 

A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet mind alaposabb és tudatosabb 

megismerése és megértése segít a fenntarthatóság eszméjének elfogadtatásában. Az emberek 

sokszor az olcsó, akciós termékeket részesítik előnyben, általában keveset költenek kultúrára, 

utazásra, erősen differenciálódnak abból a szempontból is, hogy mennyire akarnak, vagy 

tudnak megtakarítani. E gyakorlattal szemben a fenntarthatóság irányába ható fogyasztói 

minták kialakítását segítheti a korrekt sokoldalú tájékoztatás és információ áramlás. 

Az iskolai programokban a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend alakítására 

kell a hangsúlyt fektetni. A fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy technikai 

kérdés, hanem inkább az értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos viszony. 

 

19. 4.  Az értékek formálásában lényeges 

 a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése 

 az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása 

 a természeti értékek védelme. 

 

19. 5.  Fontos továbbá a fogyasztás során 

 a tájékozódás képessége 

 a döntési helyzet felismerése  

 a döntésre való felkészülés. 

 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve 

őket e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a 

fogyasztás során, valamint a gazdaságosság és a takarékosságot. A fogyasztóvédelmi oktatás 

céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus fogyasztói magatartás 

kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy az iskola befejezésekor a diákok 

értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

 

 Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív 

marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek 

folyamatos mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, 

kommunikálásának és megoldásának képessége és készsége jellemez. 

 Ökológiai fogyasztóvédelem: Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környezeti 

problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban 

keresendő. Mind a javak pazarló előállítási technológiája, mind pedig fogyasztásunk 

gyakran ön- vagy csupán vállalati profitcélú volta, mennyisége, valamint annak 

összetétele hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és természeti környezetünk 

elszennyezéséhez. E szemlélet a környezet szempontjait is figyelembe veszi, 

ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási választásaikkal egyben ökológiai 

környezetük megtartására törekednek. 
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 Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, 

bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem 

kizsákmányoló fogyasztás között. 

 

19. 6.  A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban 

 Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos tartalmak. 

Például: Technika – áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései. 

Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások. 

Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák). 

Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások. 

Magyar: reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái. 

Biológia- génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, 

táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás. 

Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, 

háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk. 

Informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói 

veszélyforrások, telefónia. 

Történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám 

története stb. 

Médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai. 

Tantárgyközi projektek (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz) 

 Tanórán kívüli helyszínek (piaci sétákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel) 

 Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása) 

 Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 

cégekkel) 

 Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó és mint piac), az ezzel 

kapcsolatos foglalkozások. 

 

Módszertani elemek: 

 Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól. 

 Riportkészítés az eladókkal. 

 Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika. 

 Egyéni és csoportos döntéshozatal. 

 Helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása. 

 Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában. 

 Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel. 

 Szituációs játék, esettanulmány. 

 Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci 

magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése). 
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20. A SZÜLŐ, A TANULÓ ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, 

TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI. 

 
A szülői ház és az iskola kapcsolatát, az iskola nevelő-oktató munkájához fűződő 

reményeket, elvárásokat, bizalmat keltő módon vázolja a mellékelt reprezentatív felmérés.  

Tanulóink egy jelentős részének családi háttere nem jeleníti meg az elfogadott, tradicionális 

erkölcsi normákat, az érdekérvényesítés, a kapcsolattartás átlagosan művelt technikái 

rendkívül hiányosak. A szükséges együttműködés kialakításánál és folyamatos fenntartásánál 

a gyógypedagógusnak ezt a deficitet állandóan „kezelni” kell. 

A szülők, a tanulók, a tanárok együttműködésének formáit elsősorban a közös pedagógiai 

feladatokra kell építeni. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 Szülői értekezletek, fogadóórák. 

 Iskolaszék megbeszélése, nyílt napok. 

 Személyes beszélgetések, családlátogatás. 

 Szülők részvétele iskolai rendezvényeken, tanulmányi kirándulásokon. 

 Szülők klubja. 

 

A közös munka fontos területe a mentálhigiénés feladatok sora: 

 a családi gondok feltérképezése, 

 a válások következményeinek enyhítése, 

 az illem és viselkedési szabályokban, a normakövetésben azonos nevezőre kerülni, 

 a szexuális felvilágosítás, 

 az egészséges életmódra nevelés, 

 reális pályaválasztási perspektíva kialakítása, 

 közös nevező kialakítása a dohányzás, a drog területén, 

 TV műsorok célzott válogatása,  

 figyelmeztetés a játéktermek veszélyeire,  

 baráti kör helyes megválasztása. 

 

A tanulók és a pedagógusok együttműködésének a formái az iskolai munka 

mindennapjaiban testesülnek meg. Iskolatípusunkban kiemelt szerepet kap a 

személyiségfejlesztés egyéni foglalkozás elve, amely érvényesülhet tanítási órákon, 

kiscsoportos vagy egyéni fejlesztő foglalkozásokon. 

 

Sajátos együttműködési forma: a 

 napközi 

 tanulószoba. 

 szakkörök: 

      munkaterápia, szövő, agyagos, néptánc, furulya, rajz, mozgásfejlesztő, főző, 

gobelin,fotószakkör, harcművészet. 

 diáksportkör 

 integrációs foglalkozások 

 könyvtár 

 hittan 

 tanulmányi kirándulás 

 tanulmányi és kulturális rendezvények 

 komplex versenyek 
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 sportversenyek 

 

20. 1.  A továbbfejlesztés lehetőségei 

Írásos értékelések, tájékoztatók megfelelő formáinak kiérlelése. 

Telefonkapcsolat. 

Tájékoztató előadások szervezése szülők számára azokról a lehetőségekről, amellyel az iskola 

segítséget tud nyújtani. 

 Iskolaújság, faliújság fejlesztése 

 Folyamatos lehetőség, hogy a szülők véleményt nyilváníthassanak pl. panaszláda, 

ötletláda, kérések, kérdések összegyűjtése. 

 

20. 2. Az iskolai írásbeli beszámoltatások rendje, formái, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésben betöltött szerepe, súlya 

Tanulóink különböző fokban és területeken sajátos nevelési szükségletűek, ezért rendkívül 

fontos, hogy fejlődésüket folyamatában kövessük nyomon. Az értékelés során a 

követelményeknek való megfelelésen túl önmagukhoz mért fejlődésüket, előrelépésüket kell 

tekintetbe vennünk. 

A haladást folyamatosan ellenőrizzük. Tantárgyanként havonta egyszer értékelünk, az 

osztályfoknak megfelelően jeggyel vagy szöveges formában. A szülőt erről írásban 

tájékoztatjuk. A tanulók beszámoltatása írásban (pl. röpdolgozat) vagy szóban történik. 

Naponta csak egy dolgozatot lehet íratni, előre bejelentve. 

Összefoglaló jellegű írásbeli felmérésekre évente három alkalommal kerül sor: év elején 

diagnosztikus jelleggel, az első félév végén és a tanév végén. Ezek a felmérések nem csupán a 

tudásszintről adnak információt, hanem alapot képeznek az egyéni habilitációs programok 

összeállításához is. A félév végi, év végi értékelések egyik, de nem kizárólagos támpontját 

jelentik, azok a tanulók teljesítményének komplexebb megítélésén épülnek fel. 

A felmérések anyagát a munkatankönyvekben közölt tudáspróbák nyújtják, illetve 

pedagógusaink állítanak össze a követelményszintet és az adott csoportban tanuló gyermekek 

fejlettségét figyelembe véve feladatsorokat. Az utasításokat írásban és/vagy szóban közöljük. 

A felmérések értékelése ütemezéssel történik, az eredményt százalékban is kifejezzük. 

 

20. 3. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

A készségek, képességek fejlesztése, az új ismeretek biztosabb elsajátítása, begyakorlása 

érdekében fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a nap során több alkalommal is foglalkozzanak a 

tananyaggal. Ezért a megfelelő mennyiségű és minőségű játéktevékenység, fejlesztő 

foglalkozás, tehetség-gondozás mellett lényeges, hogy a napközis nevelő irányításával délután 

szóbeli és írásbeli feladatokat oldjanak meg a gyermekek. Tanulóink értelmi és más 

területeken tapasztalható fogyatékossága és sok esetben szociokulturális hátterük korlátokat 

szab az otthonra adható házi feladatoknak. Ugyanakkor céljaink közé tartozik önállóságra 

nevelésük, felelősségtudatuk fejlesztése, ezért minimális feladatokkal otthonra is megbízzuk 

őket. Teljesítményük megítélésében ezeknek természetesen nem lehet döntő szerepe. 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM 

VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

NEVELŐ – OKTATÓ MUNKÁT 

SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS 

FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 
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Tanulásban akadályozottak általános iskolája 
 

 

Magyar nyelvtan és irodalom 

Alsó tagozat 

 
Technikai eszközök: 

Írásvetítő, 

TV, CD- DVD lejátszó 

 

Falitablók: 

Kétoldalas falitábla: 

Írott kisbetűk – nyomtatott nagybetűk 

Írott nagybetűk – nyomtatott kisbetűk 

Meixner hívóképek 

Nyelvtan és helyesírás falitábla: 

Magánhangzók, mássalhangzók 

Szótagolás 

Szótő és toldalék I-II. 

Mondatfajták a beszélő szándéka szerint 

A magánhangzók időtartama /o-ó, ö-ő/ 

A magánhangzók időtartama /u-ú, ü-ű 

A magánhangzók időtartama /i-í/ 

A mássalhangzók időtartama 

J-Ly megkülönböztetéséhez 

A szófajok tanításához 

Falitérkép a beszédfejlesztéshez 

 

Magyar irodalomtörténeti térkép 

Írói arcképsorozat 

 

Kártyák: 

Tanítói betűkártyák 

Tanítói szótagkártyák 

Betűsín 

Kép- és szókártya gyűjtemény az olvasás fejlesztéséhez 

Kép- és szókártya gyűjtemény a helyesírás fejlesztéséhez 

 

Magyar nyelvtan és irodalom 

Felső tagozat 
 

Audiovizuális eszközök: 

CD- DVD- videó lejátszó 

 

Irodalmi művek, lexikonok: 

Új magyar irodalmi lexikon 1-3 kötet 

Magyar értelmező kéziszótár 

Új magyar lexikon 

Kislexikon 
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Idegen szavak szótára 

O. Nagy Gábor: Szólások és közmondások 

Illyés Gyula: 77 magyar népmese 

Varga Domokos: Ritka szép magyar népmesék 

Arany László: Magyar népmesék 

Benedek Elek: Magyar népmesék 

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön 

Andersen legszebb meséi 

Székely népmesék 

Lengyel Dénes: Régi magyar mondák 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Kipling: A dzsungel könyve 

Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

 

Művészeti albumok 

 

 

Verseskötetek: 

Petőfi Sándor összes versei 

Arany János összes versei 

József Attila összes versei 

Vörösmarty Mihály összes versei 

Ady Endre összes versei 

Radnóti Miklós összes versei 

A Nyugat költői 

Weöres Sándor összes versei 

Juhász Gyula összes versei 

Kosztolányi Dezső összes versei 

Kosztolányi Dezső: Novellák 

Babits Mihály összes versei 

Tóth Árpád összes versei 

Szabó Lőrinc összes versei 

Kölcsey Ferenc összes versei 

 

Így éltek …   /költők, írók teljes sorozat/ 

 

Írók arcképcsarnoka 

Költők arcképcsarnoka  

 

Falitáblák: 

A hangok 

A mondat 

A mondat részei 

Szófajok 

 

Zeneművek: 

Népdalgyűjtemény 

Verdi Requiem 
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Csajkovszkij: VI. szimfónia 

Dvorák: Új világ szimfónia 

Vivaldi: 4 évszak 

Debussy: Tenger 

Kodály: Háry János 

Kodály: Székelyfonó 

Kacsoh Pongrác: János vitéz 

 

Videó- DVD tár: 

A magyar irodalom képes története /teljes/ 

Mesefilmek 

  La Fontaine meséi I-III. 

Népmese sorozat:  

  Magyar népmesék 

Ifjúsági filmek:  

  Dickens: Twist Olivér 

  Dickens : Karácsonyi ének 

  M. Twain: Koldus és királyfi 

  Verne Gyula összes műve 

  Örsi Ferenc: Tenkes kapitánya 

  Fekete István: Koppányi aga testamentuma 

  Mikszáth Kálmán: Névtelen vár 

  Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

  Jókai Mór: A fekete gyémántok 

  Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 

 

 

Matematika 

Alsó, felső tagozat 
 

Eszközök: 

Írásvetítő, fólia, toll 

Színes ceruzák, zsírkréta, olló, ragasztó, színes papírok 

Dominójáték (színek, formák, mennyiség, számok) 

Szó-és számkártyák 

Golyók, kockák (fa, műanyag, üveg: több szín, méret) 

Logikai készlet 

Helyiérték táblázatok 

Szöges táblák 

Számegyenes 

Labdák (több szín, méret) 

Milliméterpapír 

Szorzókártyák 

Síkidomok (több méret, műanyag, papír) 

Szám-és jelkártya készlet 

Játékpénz - pénztárca 

Törtmodellek 

Űrlapok 

Alkalmi mérőeszközök (dobozok, poharak, szalagok, papírcsíkok, drót, fonal) 
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Minimat készlet (kacsák, csirkék, nyuszik, színek) 

Mérőszalag- mérőrúd- mérleg- súlyok- mérőedények) 

Abakusz 

Színesrúd készlet, korongok, pálcikák 

Dobókocka (színek, számok, formák, mennyiség, számok) 

 

5x6 cm-es tükör 

Sík-és térmértani modellezőkészlet 

Gömbkészlet 

Kör és körlap részeit szemléltető eszköz 

Különböző nagyságú és formájú háromszögek papírból 

Testhálók papírlapból 

Hosszúság méréséhez: mérőszalag, méterrúd, vonalzók, szétszedhető méterrúd 

Tömeg méréséhez: több fajta mérleg, súlykészlet, mérhető anyagok 

Űrmérték méréséhez: mérőedények, poharak 

Idő méréséhez: óra, demonstrációs falióra, stopper, 

Negatív számok megismeréséhez: hőmérő, játékpénz, adósságot szemléltető táblázat 

Terület méréséhez: m
2
-es rács, alaprajzok, négyzetrácsos lapok, milliméter lapok 

Térfogat méréséhez: mm
3
, cm

3
, dm

3
, m

3
, 

 

Menetrendek, műsorfüzetek, 

Térképek, térképvázlatok, 

Applikációs képek 

Fa-és útdiagram 

 

Testek modelljei, átlátszó modellek  

Testhálók papírból 

Egységkockák testek építéséhez 

  

Táblai eszközök: 

3 különböző fajtájú vonalzó, szögmérő, körző 

 

Falitáblák: 

Idő szemléltetéséhez, oktatásához  

Tömeg mennyiségeinek oktatásához   

Űrmértékek mennyiségeinek oktatásához  

Hosszúság mennyiségeinek oktatásához 

Körlap és kör részeit szemléltető tabló 

Terület mértékegységeinek oktatásához 

Szorzótábla fali 

Római számok 

 

 

Erkölcstan 

Felső tagozat 
Audiovizuális eszközök: 

CD – DVD lejátszó 

Írásvetítő, fólia, toll 

Projektor, TV 
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Szakkönyvek 

Bábok, jelmezek 

Olló, tempera, papír, ragasztó 

 

 

Történelem és társadalmi és állampolgári ismeretek 

Felső tagozat 
 

Audiovizuális eszközök: 

CD, DVD lejátszó 

Írásvetítő, fólia, toll 

2 db vetítővászon 

1 db térképállvány 

 

Képsorozatok: 

1848-49-es honvédtábornokok 

Magyar királyok arcképcsarnoka 

Híres váraink 

Az első felelős Magyar minisztérium 

Történelmi fogalomtár 

Eseménytörténeti faliképek 

Időszalag 

 

Fóliasorozat: 

5-6-7-8. osztály számára. 

 

Térképek: 

Az ókori keleti birodalmak 

Az ókori Görögország 

Római birodalom 

Bibliai országok 

Magyarország ezeréves története a honfoglalástól – napjainkig 

Magyarország áttekinthető története idő egyenessel a honfoglalástól – napjainkig 

Nagy földrajzi felfedezések és gyarmatosítások (XV-XVIII. század) 

Egyiptom és Mezopotámia 

Európa a népvándorlások idején (III-VI. század) 

Magyar nép vándorlása és a honfoglalás 

Magyarország a XII. században 

Magyarország a XV-XVI. században 

Magyarország a Hunyadiak és a Jagellók korában 

Függetlenségi harcok (Magyarország a XVII. században) 

Forradalom és szabadságharc (1848) 

Osztrák-Magyar Monarchia 

Magyarország közigazgatása és területgyarapítása (1938-1941) 

Európa 1945-1989-ig 

Európa 1989-2013-ig 

Trianoni béke következményei 

Magyarország a XVIII. században 

I. Világháború 

II. Világháború 
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Föld országai 

Európa országai  

 

Egyéb eszközök: 

Társadalmi helyzetgyakorlatok megjelenítésére alkalmas eszköz. 

A történelmi távlatokban való gondolkodást segítő demonstrációs eszköz. 

Topográfiai készség fejlesztésére alkalmas eszköz. 

Tér, idő struktúra vizuális szemléltetésére alkalmas egyénre szabott vizuális tárgy és 

információhordozó. 

10 db tanulói földgömb 

1 db tanári földgömb 

 Videofilmek, DVD-k, CD-k 

 

 

Környezetismeret 

Alsó tagozat 
 

 

Eszközök: 

Óra 

Hőmérő (külső, belső) 

Filmek (természetről, állatokról) 

Képek (növényekről, állatokról, eseményekről) 

Kártyák 

Tükör 

Tankonyha és felszerelése 

Lexikonok, enciklopédiák, szakkönyvek 

Térkép, földgömb 

Öltöztethető baba és ruhák 

Érzékelő játékok /tapintás, hallás, látás/ 

Képösszerakó /puzzle/ 

Makettek 

Alapanyagok, eszközök /karton, olló, ragasztó, rajzlap/ 

Nyomtatott közúti közlekedési táblák 

Terepasztal 

 

 

Természetismeret 

Felső tagozat 
 

Audiovizuális eszközök: 

Televízió 

Videó, DVD lejátszó 

Írásvetítő 

Vetítővászon, állvány 

 

Nevelői segédletek: 

Szakkönyvek 

Kézikönyvek 

Folyóiratok 



- 147 - 

 

Módszertani folyóiratok 

Környezetvédelmi írások 

 

Természetismeret 

5-6. osztály 
 

Borszeszégő 

Hőmérő /külső, belső/ 

Iránytű 

Mágnes 

Optikai készlet  

 

 

Térképek: 

Magyarország domborzata és vizei 

Magyarország természetvédelmi térképe 

Magyarország vaktérképe 

 

Falitablók: 

Házisertés 

Szarvasmarha 

Ló 

Szárnyasok /kacsa, liba, tyúk/ 

Gyomnövények 

Fehér gólya 

Mezei nyúl 

Fürge gyík 

Halak 

A víz körforgása 

Gombák 

A lombos erdő 

Vadon élő állatok 

 

Makettek: 

Virág részeinek szemléltetésére szolgáló makett 

Cserebogár fejlődése 

Káposztalepke fejlődése 

Folyami rák 

Béka fejlődése 

Szarvasbogár fejlődése 

 

Preparátumok: 

Tőkésréce 

Széncinege 

Fakopács 

Erdei fülesbagoly 

Róka 

Erdei egér 

Vetési varjú 

Szürke gém 
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Egerészölyv 

Szárcsa 

Bíbic 

Fácán 

 

Természetismeret 

7-8. osztály 
 

Falitablók: 

Esőerdő növényei, állatai 

Bőgőmajom, majmok 

Jaguár vagy ragadozó állatok az esőerdőben 

Kígyók 

Szavanna növényei 

Lombhullató erdő növényei 

Tűlevelű erdő növényei 

Izmok 

A vérkeringés /vérkörök/ 

A kiválasztás szervrendszere 

Az ivarszervek /férfi és női nemi szervek/ 

Idegrendszer 

 

Makettek: 

Fül makett 

Fog makett 

 

Emberi torzó: 

Emberi csontváz 

Bőr szerkezete 

Szövetek szerkezete 

Sejt /növényi, állati, emberi/ 

 

Biológiához eszközök: 

Mikroszkóp 

Tárgy és fedőlemez 

Szike 

 

 

Természetismeret - Fizika 

7-8. osztály 
 

Körmozgást, rezgőmozgást szemléltető eszközök 

Rugós erőmérő 

Hőmérő /külső, belső/ 

Borszeszégő 

Főzőpohár 

Kis és nagy lombik 

Keverőpálca 

Üveglap 
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Ék, lejtő 

Csiga, csigasor 

Egy és kétkarú emelő 

Egyszerű gép 

Közlekedőedények 

Súlysorozat 

 

 

Természetismeret - Kémia 

7-8. osztály 

 
Vízbontó készülék 

Periódusos-rendszer tabló 

Kémcső 

Kémcső állvány 

Kémcső fogó 

Kémiai készlet tanári  

Kémiai készlet tanulói 

Borszeszégő 

Főzőállvány 

Mérőhenger 

Kémiai demonstrációs készlet tanári 

Üvegtölcsér 

 

Anyagok: 

Vas 

Alumínium 

Nátrium 

Kénlap 

Szén, orvosi szén 

Grafit 

 

 

Földrajz 

Felső tagozat 
 

Audiovizuális eszközök: 

Televízió, DVD lejátszó 

Vetítővászon 

 

Transzparens sorozatok: 

Európán kívüli földrészek 

Magyarország 

Európa és a FÁK országai 

 

DVD-k, videokazetták: 

Az egyes földrészekkel kapcsolatos videokazetták /növény és állatvilág, éghajlat, természeti 

adottságok/ 

Magyarország tájai 
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Természetformáló erők 

Kontinensek keletkezése 

 

Szakkönyvek: 

Világatlasz, Gazdasági világatlasz 

Képes földrajzi sorozat 3 példányban 

Világ fővárosai 

 

Képsorozatok: 

Nagy földrajzi felfedezők arcképcsarnoka 

 

Térképek: 

6 db Magyarország domborzata és vizei 

6 db Magyarország közigazgatási térképe 

2 db Európa domborzata és vizei 

2 db Európa országai 

2-2 db Európa részei /Dél-Európa, Észak-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa/ 

3 db Föld felszíne 

3 db Föld országai 

2 db Ázsia felszíne 

2 db Ázsia országai 

Amerika domborzata /Észak- és Közép-Amerika/ 

Ausztrália domborzata és vizei 

Afrika domborzata és vizei 

 

Egyéb segédeszközök: 

2 db tanári ásványgyűjtemény 

9 db tanulói ásványgyűjtemény 

 

Felszíni formákat demonstráló makettek, terepasztal 

10 db tanulói földgömb  

1 db földgömb, amely a föld kialakulását szemlélteti 

 

 

Ének-zene 

Alsó tagozat 
 

Audió eszközök:  

CD lejátszó, 

Lemezjátszó 

 

Ütőhangszerek: 

Dob 

Cintányér 

Ütőfa 

Triangulum 

Xilofonok 

 

Hanghordozók: 

Óvodai gyermekdalok CD-n 
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Táncházi zene gyermekeknek CD-n 

Zenés vers feldolgozások gyermekeknek CD-n 

Népzenék CD-n 

Jeles napok CD-n 

 

Szemléltetők: 

Magyar zeneszerzők arcképcsarnoka 

 

 

Ének-zene 

Felső tagozat 
 

Manipulációs eszközök: 

Dallamkirakó (posztó, fali, asztali) 

Színes kotta eszközök 

 

Nevelői demonstrációs eszközök: 

Mágneses kottakirakó 

Ritmuskártyák 

 

Egyéb eszközök: 

Dob 

Fémháromszög 

Réztányér 

Furulya 

Metallofon 

Zongora 

Zenecsövek 

Cajon 

Nagy xilofon 

 

 

Rajz és vizuális kultúra 

Alsó, felső tagozat 
 

Audiovizuális eszközök: 

CD – DVD lejátszó 

Írásvetítő, fólia, toll 

Projektor, fényképezőgép 

Számítógép, TV 

 

Szakkönyvek, művészeti albumok: 

Képzőművészet és népművészet témakörében 

Mese CD-k, 

Zenei CD-k 

Képek, fotók (épületekről, természeti formákról, népművészeti motívumokról, 

műalkotásokról) 

Poszterek, piktogramok 
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Eszközök: 

20 db rajztábla 

Magyar nemzeti relikviák képei v. makettjei – Szent Korona, jogar, címer, magyar zászló.  

Mértani formák (kocka, henger, hasáb, gúla, kúp, sík és térformák) 

Átrajzoló állvány 

Szövőkeret, szövőszék 

Tükör 

 

Munkaanyagok évenkénti pótlással: 

Agyag 

Kartonok, fotókarton 

Makulatúra papír, nagy ívű csomagolópapír 

Rajzlapok (famentes, félfamentes, különböző méretben) 

Pausz, krepp, selyem, mintás, origami, színes papírok 

Nyers vásznak, textilek 

Tempera, vízfesték, textilfesték, tus, paletta 

Színes ceruzák, filctollak, rajzszén 

Zsírkréta, pasztellkréta, gyurma 

Ragasztó, hurkapálca 

Ecsetek, szivacsok, ollók 

Gyöngyök, damil, fa-, kerámia-, üveg- és bőrgyöngyök  

Cérna, szalagok, színes lapok, fűzőlapok 

Fonalak, felvetőszálak, nemez 

20 db olló 

 

 

Informatika, számítástechnika 

 
14 tanuló egyidejű oktatásához: 

8 db megfelelő minőségű Pentium számítógép (HDD; DVD író-olvasó; egér+pad;  

  billentyűzet; hangkártya; hangfal; videókártya; hálózati kártya; vezetékek) 

1 db 16 kimenetes router 

8 db LCD monitor 

1 db komplett tanári számítógép LCD monitorral. 

1 db szerver számítógép 

2 db nyomtató hálózati elosztóval, vezetékek (1 db laser, 1 db színes tintasugaras) 

1 db scanner 

1 db fényképezőgép 

15 db kalkulátor 

3 db pendrive, memóriakártya 

3 db kártyaolvasó 

1 db projektor 

folyamatos internet elérhetőség 

 

Szofteverek: 

9 gépre jogtiszta Windows program, Office program,  

9 gépre tömörítő/kitömörítő program, DVD író program 

9 gépre Víruskereső program, gyerekbarát szűrőszoftver 

9 gépre tanulók által használt oktató program (pl. alternatív rajzoló program, oktató játék 

program) 
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Bútorok: 

8 db tanulói számítógépasztal kiépített hálózattal 

1 db tanári számítógépasztal kiépített hálózattal  

14 db tanulószék,   

1 db tanári forgószék 

vetítővászon 

megfelelő minőségű sötétítőfüggöny  

Vizuáltábla, tollakkal, törlővel 

Gépek karbantartásához porszívó (morzsa) 

 

Oktatóprogramok: 

Számítógép kezelését bemutató film 

DVD használatát bemutató program 

Billentyűzet kezelését bemutató program 

Kódolást bemutató program 

Az operációs rendszer főbb funkcióit bemutató program 

Kiadványszerkesztő program 

Tankönyvhöz kapcsolódó kiberkönyv 

Multimédiás segédanyag 

DVD lexikonok, informatikai szótárak 

Könyvtár működését bemutató programok 

 

Tankönyv:  

Fogyatékos tanulóknak összeállított tankönyv 

 

Szakkönyv: 

Számítástechnikai szakkönyvek  

Lexikonok, szótárak 

Legalább 1 fajta folyóirat 

 

Falitáblák:  

Üzemeltetést bemutató  

Egészség- és balesetvédelmi előírást bemutató 

Ismeretszerzésre alkalmas /választott tankönyvhöz/: 

Információ megjelenési formáit szemléltető 

Algoritmust szemléltető 

Számítógép belső /hardver/ eszközeit bemutató 

A számítástechnika nagyjait bemutató tablók. 

 

 

Életvitel és gyakorlati ismeretek  

Alsó tagozat 
 

Audiovizuális eszközök: 

Írásvetítő 

CD, DVD lejátszó 

 

Szakkönyvek, DVD-k: 

Kresz könyvek, táblák  
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Barkács könyvek 

Kertészkedéssel kapcsolatos könyvek 

Emberi testről filmek 

 

Munkaanyag évenkénti pótlással: 

Homok, homoktábla, daratábla 

Agyag, gyurma, só, liszt 

Hurkapálcika, puhafa, csiszolóvászon, szeg 

Szalma, nád 

Textil, cérna, tű 

Kartonok, fotókarton 

Rajzlapok (famentes, félfamentes, különböző méretben) 

Pausz, krepp, selyem, mintás, színes papírok 

 

Kézi szerszámok tanulónként: 

Kalapács, harapófogó, vonalzó, mérőszalag, olló,  

 

Közlekedési ismeretek tanításához: 

Terepasztal, közlekedési szőnyeg, modellek, tereptárgyak, közlekedési játékok, közlekedési 

jelzőtáblák 

 

Kertészeti ismeretek tanításához: 

Ásó, kapa, gereblye, lapát, söprű, locsolókanna, locsolócső, palántázó ládák, kosarak 

 

Egyéb eszközök: 

Tisztálkodási eszközök 

Tisztító eszközök, takarító eszközök 

Öltöztető babák 

Gombolás, csatolás, fűzéshez gyakorló eszközök 

Sík- és térbeli elemek (logikai készlet, színes rúd, építőkockák) 

Fémépítő 

 

 

Életvitel és gyakorlati ismeretek  

Felső tagozat 
 

 

1 db varrógép 

8 db olló 

4 db  csavarhúzó 

3 db fafűrész 

3 db fémfűrész 

10 db festőecset 

3 db kalapács 

2 db harapófogó 

2 db csípőfogó 

1 db  satu 

2 db kerekcsőrű fogó 

3 db kerékpár 

3 db sniccer 
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5 csomag szög 

5 csomag csavar 

1 db ragasztópisztoly 

2 db  gáztűzhely sütővel 

1 db  mosogató vízcsapokkal 

1 db mosógép 

1 db ruhaszárító 

3 db tálalóasztal 

1 db  vasaló 

1 db vasalóállvány 

2 db szakácskönyv 

1 db konyhai robotgép 

8 db törlőruha 

2 db abrosz 

1 db 12 személyes evőeszközkészlet 

 1 db tálalókészlet 

1 db főzőedény készlet 

12 db pohár 

1 db számítógép internet hozzáféréssel 

1 db szobai növényápoló készlet (kapa, gereblye, lapát, seprű, locsolókanna) 

1 db felmosó 

4 db tepsi 

3 db gyúródeszka 

3 db nyújtófa 

 

Berendezések: 

Műhelyasztalok kiépített hálózati aljzatokkal 

 

Szerelőkészlet: 

6-7-8. osztályos technika szerelőkészlet 

Elektrotechnikai szerelőkészlet 

Háztartási gépek 

 

Kézi szerszámok tanulónként: 

olló, tolómérő, mérőeszközök, derékszög, csavarhúzó, szlöjd kés, fonálfűrész, fafűrész, 

fémfűrész, ecsetek, kalapács (gumi, fa, fém), fogók (harapó, csípő, oldalt csípő, kombinált, 

kerekcsőrű), satu, szorítók, szegecselő szerszámok 

 

Munkaanyag évenkénti pótlással: 

Gyurma, gitt, csiszolóvászon, faanyag, tükör, fémlapok, műanyag, fúrószálak, ón, zsineg, 

raffia, ragasztók különböző munkákhoz, szegek, szegecsek, dróthuzalok, szigetelőszalag, 

hurkapálca, kartonok, színes lapok, csengő, elemlámpa, izzók, gipsz, festékek, cserép, 

virágföld, modell anyagok 
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Testnevelés, gyógytestnevelés és a mindennapos testnevelés  

Alsó, felső tagozat 
 

Atlétikához: 

 15 db  maroklabda 

 10 db váltóbot 

 30 db  atlétikai kisgát 

 3 db magasugró szett (2 állvány, 1 léc) 

 10 db  súlylökő golyó 

 8 db medicin labda 1 kg 

 8 db medicin labda 2 kg 

 8 db medicin labda 4 kg 

 1 db mérőszalag 20 m 

 1 db távolságmérő kerék 

 1 db stopperóra 

 15 db ugráló kötél 

 2 db magasugró domb (400x200x40 cm) 

 4 db trambulin 

 1 db  távolugró gödör 

 1 db  távolugró gödör + nekifutó pálya  

 

Torna: 

 15 db  tornabot 

 2 pár  gyűrű 

 10 db tornakarika  

 10 db  hullahopp karika 

 2 db dobbantó 

 2 db 5 részes torna szekrény 

 15 db bordásfal  

 6 db kiegészítő torna készlet 

 2 db filcszőnyeg (200x800x2 cm) 

 2 db  mászókötél (4 m) 

 2 db  mászórúd 

 2 db  húzókötél (12 m) 

 6 db  tornapad (4 m) 

 3 db  tornapad (2 m) 

 2 db tornaszőnyeg (400x150x5 cm) 

 8 db  zsámoly 

 1 db  gerenda 

 

Labdajátékok: 

 1 pár focikapu (120x80 cm) 

 15 db  jelzőmez 

 15 db  beltéri focilabda 

 15 db kültéri focilabda 

 20 db gumilabda 

 15 db kézilabda 

 15 db kosárlabda 

 15 db röplabda 

 1 db kültéri röplabda háló 
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 1 db  demonstrációs tábla, filctoll 

 30 db  kisbója 

 20 db  nagybója 

 15 db  szivacskézilabda 

 15 db  szivacslabda 

 1 szett pumpa 

 1 db  síp 

 2 db rúgótechnikát fejlesztő palánk 

 15 db sportfelszerelés szett (sportnadrág, sportpóló, sportcipő) 

 16 db  floorball ütő 

 3 db floorball labda 

 2 db  beltéri kosárlabda palánk 

 2 db  kültéri kosárlabda palánk 

 

Táncos mozgásformák: 

 1 db  MP3 lejátszó 

 15 db  táncos bot 

 48 m
2
 balett szőnyeg (48 m

2
) 

 2 db hangosítás szett (2 db hangfal, kábelek, erősítő) 

 10 db néptánc kellék szett (üveg, kendő, sámli) 

  

Gyógytestnevelés: 

 15 pár csuklósúly  

 10 pár  bokasúly (1 kg) 

 10 pár bokasúly (2 kg) 

 15 db gimnasztikai labda  

 6 db füleslabda 

 20 db erősítő gumikötél 

 15 pár  kézi súlyzó 

 15 db polifoam tornaszőnyeg (1,5x190x60 cm) 

 8 db egyensúlyozó párna 

 8 db  egyensúlyozó korong 

 8 db  gördeszka 

 3 db  szobabicikli 

 

Küzdősportokhoz: 

 90 m
2
 tatami  

 15 db judo kabát (judogi) 

 

Természetben űzhető sportok: 

 15 db kerékpár teljes felszereléssel 

 15 db kerékpár sisak 

 15 db jelzőmez kerékpározáshoz 

 15 pár görkorcsolya 

 10 db tollaslabda szett 

 15 pár jégkorcsolya 

  

Egyéb eszközök: 

 1 db  szoftver a diákok fizikai állapotának méréséhez és értékeléséhez 
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Pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) 

gyermekeket nevelő-oktató általános 

iskolák számára 
 

Csoportunkban ép autista tanulók nevelését-oktatását végezzük. Gyermekeink csak speciális 

módszerekkel és eszközökkel fejleszthetők. Számukra a játék kategóriába sorolt eszközök is 

komoly képességfejlesztő taneszközzé minősülnek. 

 

Anyanyelv 
 

- kis nyomtatott ábécé tábla 1 db 

- felfújható gömbök 1 készl. 

- tanári betűkészlet 1 db 

- szótagkártyák (tanári) 1 db 

- szavak-képek (tanári) készlet 1 db 

- olvasást-írást segítő számítógépes programok 3-4 féle 

 

Matematika 
 

- geometriai testek (gömb, kocka, tégla, stb.) 1-1 db 

- geometriai formák (kör, négyzet, háromszög, stb.) 1-1 db 

- homokóra 1 db 

- óra 1 db       

                          

- hőmérő (kültéri – szobai) 1-1 db 

 

- számkártyák 20-ig 2 gyermekenként  1 készl. 

- számológép 3 db 

- mérőszalag 3 db 

- logikai készlet gyermekenként 1 db 

- számképek 1-10-ig (táblai) 1 db 

- mérleg + súlyok 1 db 

- matematikai gondolkodást fejlesztő számítógépes programok 4 db 

 

 

Környezetismeret 
 

- érzékelést fejlesztő játékok (hallás, szaglás, tapintás) 1-1 db 

- demonstrációs babák 2 gyermekenként 1 db 

- babaruhák évszakonkénti öltöztetéshez babánként 1-1 db 

- szemléltető képek – járművek, állatok, gyümölcsök, zöldségek 1-1 db 

- szemléltető tárgyak, makettek – zöldség, gyümölcs, állat, jármű 1-1 készl. 

- nagyító (kézi) 2 db 
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Gyakorlati ismeretek 
 

- varrógép 1 db 

- szövőkeret 4 db 

- hímzőkeret 5 db 

 

Életvitel 
 

- tányérok gyermekenként 1 db 

- lábasok 3 db 

- evőeszközök gyermekenként 1 db 

- konyhai eszközök vágódeszka 5 db 

                                reszelő 2 db 

- elektromos teafőző 1 db 

- elektromos főzőlap 1 db 

- turmixgép 1 db 

- porszívó 1 db 

- hajszárító gép 1 db 

- kenyérpirító 1 db 

- fényképezőgép 1 db 

 

Informatika 
 

- számítógép 4 tanulóként  1 db 

- nyomtató 1 db 

- CD-DVD rom 1 db 

- játék-, grafikai- és egyéb fejlesztő programok 2-2 db 

 

Finommotorika 
 

- gyöngyök (kicsi, közepes, nagy) 150 db 

- csavarok + anyák 50 db 

- csipeszek 6 db 

- pötyi játék 2 készl. 

- szögelő játék 2 készl. 

- kézügyességet fejlesztő készlet (gombolás, kötés, zipzárazás, stb.) 1 készl. 

 

Mozgásfejlesztés 
 

- bordásfal 2 db 

- tornapad 2 db 

- karikák (kisebb, nagyobb) 10 db 

- rudak 10 db 

- hinták 3 db 

- tornaszőnyeg 1 db 

- gólyaláb 4 pár 

- forgókúp 1 db 

- tornakötél 5 db 

- ugróasztal 1 db 
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- gördeszka 3 db 

- labdák (3 féle méret) 10 db 

- medicin labdák 3 db 

- ugró labdák 2 db 

- egyensúlyozó eszközök (billenők) 5 db 

- rugós deszka 3 db 

- dobó gyűrűk gyerekenként 1 db 

- geometriai alakzatok 1 készl. 

- kéz- és lábnyomok 1-1 készl. 

- hengerek 1 készl. 

- félgömbök 10 db 

- trapéz 1 db 

- gyűrűhinta 1 db 

- kötéllétra 1 db 

- Ayres-háló 1 db 

- alagút 1 db 

- „téglák” 20 db 

- „luna” tornaelemek 10 féle 

 

Hangszerek 
 

- xilofon 1 db 

- dob 1 db 

- cintányér 1 db 

- ütős hangszerek 1-1 db 

 

Fejlesztő játékok 
 

- társas játékok (dominó, kártya, stb.) 5 féle 

- bábok 20 db 

- figyelem- memóriafejlesztő játékok (térbeli irányok, párosítás, stb.) 5 féle 

- logikai gondolkodást fejlesztő játékok (matek manók, halmazalkotás,  

számok felfedezése, stb.) 8 féle 

- szín- és formaegyeztető játékok 5 féle 

- kirakók (család, évszak, gyümölcsök, állatok, stb.) 10 féle 

- szerialitást fejlesztő játékok (eseményképek) 5 féle 

- építő játékok (lego, duplo, szerszám- és szerelő készlet, stb.) 10 féle 

 

Egyéb 
 

- zajszűrő fülvédő 3 db 

- mágneses tábla + mágnesek 1 db 

- audio – műsoros kazetták (Halász J, Kaláka, mese kazetták) 10 db  

- Televízió 1db  

- CD lejátszós rádió-magnetofon  1 db  
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Értelmileg akadályozott tanulók tagozata 
 

 

Csoportjainkban többségében autizmussal élő tanulók nevelését-oktatását végezzük. 

Gyermekeink csak speciális módszerekkel és eszközökkel fejleszthetők. Számukra a játék 

kategóriába sorolt eszközök is komoly képességfejlesztő taneszközzé minősülnek. 

 

Kommunikáció, olvasás-írás  

 
- kis nyomtatott ábécé tábla                                                                                   

- felfújható gömbök                                                                                           

- tanári betűkészlet                                                                                                 

- szótagkártyák (tanári)                                                                                          

- szavak-képek (tanári) készlet                                                                              

- olvasást-írást segítő számítógépes programok, 3-4 féle 

- hangszerek 

- hívóképek 

- applikációk 

- ABC tábla 

- betűkártya 

- szókártya 

- betűsín 

- vázoló lapok 

- gyengénlátó füzetek 

- vastag, szögletes ceruzák 

- hang és szóképek készlete 

- szókártya készlet 1. osztály 

 

Számolás-mérés 

 
- geometriai testek (gömb, kocka, tégla, stb.)                                                       

- geometriai formák (kör, négyzet, háromszög, stb.)                                            

 

- homokóra                                                                                                                

- óra                                       

- hőmérő (kültéri – szobai)                                     

- mérleg + súlyok                                                                                                     

- számkártyák 20-ig                                                               

- számológép                                                                                                            

- mérőszalag                                                                                                             

- logikai készlet, gyermekenként 1db 

- számképek 1-10-ig (táblai)                                                                                    

- matematikai gondolkodást fejlesztő számítógépes programok                             

- színes rudak készlete  

- számképek 

- számképkártya 

- számjegyek 

- számolófüzet 

- szöges tábla 
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- dominójátékok 

- egyenlőségjel, relációs jelek 

- játékpénz 

- síkidomok  

- űrmértékek 

- súlymértékek 

- mérleg (többféle) 

- hosszúságmérő eszközök – vonalzó, méterrúd, mérőszalag 

- logikai készlet 

- játékóra, valódi óra 

- természetes anyagok 

- számegyenes 

- érzékelő játékok 

- hőmérő 

- applikációs tábla 

- oktatókészlet: Almák – körték 

- Kép- és formadominó 

- Babylon 

-  Macskák és egerek társasjáték 

- rudas számoló 

- színes telelottó 

- almafák mennyiség-számkép-számjegy egyeztető 

- számjegyek + kirakóállvány 

- abakusz készlet 

- matekmanók 

- számoló legyezők 10 db 

 

Környezetismeret 

 
- szemléltető kártyák 

- makettek 

- térképek 

- modellek 

- naptár 

- postai küldemények nyomtatványai 

- sablonok 

- applikációs képek 

- képes dominó 

- színes képek, képkártyák 

- szín – forma és képes dominó 

- szemléltető kártyák  - Emberek világa 

- Állatok világa 

- Növények világa 

- Közlekedés világa 

- Oktató táblák     - Otthon sorozat 

                             - Utcán sorozat 

- Beszédfejlesztő készlet 

- Környezetismereti kiegészítő készlet 

- Környezetismereti kirakó készlet 

- paraván 
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- memória társasjátékok  

- fa kirakók  

- természetismereti oktatáshoz alkalmazható képsorozatok 

- biológia oktatásához ajánlott taneszközök 

- videofilmek – Az ember fejlődése és növekedése 

- kerekek és lépések 1-13. 

- levegőszennyezés 

- vízszennyezés 

- oktatótáblák: Mindennapi veszélyek sorozat táblái 

- audiovizuális eszközök 

- térkép 

- terepasztal 

- elsősegélyláda 

- fotóalbum 

- tükör  

- zászló 

- címer 

 

- érzékelést fejlesztő játékok (hallás, szaglás, tapintás)                                         

- demonstrációs babák                                                            

- babaruhák évszakonkénti öltöztetéshez                                         

- szemléltető képek – járművek, állatok, gyümölcsök, zöldségek                          

- szemléltető tárgyak, makettek – zöldség, gyümölcs, állat, jármű                   

- nagyító (kézi)                                                                                                           

 

 

Életvitel és gyakorlat 

 
- varrógép                                                                                                             

- szövőkeret                                                                                                          

- hímzőkeret                                                                                                         

- tányérok                                                                                    

- lábasok                                                                                                                  

- evőeszközök                                                                              

- konyhai eszközök            - vágódeszka                                                                   

                                          -  reszelő                                                                          

- elektromos teafőző                                                                                                

- elektromos főzőlap                                                                                                

- turmixgép                                                                                                              

- porszívó                                                                                                                

- hajszárító gép                                                                                                        

- kenyérpirító                                                                                                           

- fényképezőgép                                                                                                      

- vastagabb nagylyukú tű, vékonyabb kislyukú tű 

- szűcs tű 

- hímzőfonalak  

- vastagabb, vékonyabb bútorszövet hulladék 

- napvászon 

- különböző fajtájú kongrék 

- két-, ill. négylyukú gombok, gyöngyök 
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- textilhulladék 

- ollók 

- hulladék textil, pamut nyíráshoz, gombolyításhoz 

- zsákvászon, aljjuta azsúrozáshoz 

- kressvászon 

- szövőráma 

- hímzőráma 

- cm szalag 

- mosogatószer, mosogatószivacs, edénysúroló, törlőkendő 

- törmelék szivacs 

- zöldség – gyümölcshámozó kés 

- kerti szerszámok (locsolókanna, ásó, kapa, gereblye) 

- udvari seprű 

- porrongy, porszívó 

- ár 

- filcanyag 

- színes papíranyag 

- tésztaszaggató 

- hajlékony drót 

- jól felszerelt tankonyha 

- mák, dió, húsdaráló 

- kenyérvágó kés 

- kenő és vágó kések 

- burkolattisztító szerek 

- felmosó- és tisztító-, törlőruhák 

- gombok 

- mosógép 

- centrifuga 

- vasaló 

- tű, varrócérna, rövidáru cikkek, olló 

- vödrök 

- étel alapanyagok 

- kerti szerszámok 

- vesszőseprű, cirokseprű 

- lapát, hólapát, jégtörő lapát 

- talicska 

- vetőmagok 

- palánták 

- oktatói táblák: Otthon sorozat táblái, Mindennapi veszélyek táblái 

- Képsorozatok: A konyhában, Ételek, Kerti munkák szerszámai, háziállatok, Hová tegyük a 

hulladékot? 

- különböző vastagságú kartonok 

- tapétavágó kés 

- ragasztó 

- színes papíranyag 

- különböző fémkapcsok 

- puhafa 

- dörzspapír 

- fafaragó kés 

- gipsz, gipszöntő formák 



- 165 - 

 

- agyag, agyagozó korong 

- vászonanyagok 

- szövéshez használható fonalak 

- hulladék textil, faanyagok 

 

                                            Információs eszközök használata 

 
- számítógép, 4 tanulóként 1db 

- nyomtató                                                                                                               

- CD rom                                                                                                                 

- játék- , grafikai- és egyéb fejlesztő programok, 2-2db 

 

Ábrázolás-alakítás 

 
- gyöngyök (kicsi, közepes, nagy),150 db 

- csavarok + anya,50 db 

- csipeszek,6 db 

- pötyi                                                                                                                     

- szögelő játék                                                                                                        

- kézügyességet fejlesztő készlet ( gombolás, kötés, zipzárazás, stb.)                  

- gyurma, sógyurma, agyag, gipsz 

- kiöntőformák 

- vízfesték, tempera 

- ecset, ecsettál, ecsetkendő 

- építőjátékok 

- színes ceruzák 

- zsírkréták 

- filctollak 

- természetes anyagok 

- termések 

- textilanyagok 

- cérnák, fonalak 

- képes újságok 

- ragasztó 

- műanyagflakonok, papírdobozok 

- olló 

- művészeti alkotásokat bemutató képek, fotók 

- különböző vastagságú és fajtájú színes lapok, kartonok, 

- varrókészlet 

- egyszerű szerszámok 

- 6 db szövőkeret 

- különböző méretű és formájú nyomdák 

 

 

Mozgásnevelés/testnevelés 

 
- bordásfal                                                                                                             

- tornapad                                                                                                              

- karikák (kisebb, nagyobb), 10db 
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- rudak, 10db 

- hinták, 3db 

- tornaszőnyeg                                                                                                       

- gólyaláb, 4pár 

- forgókúp                                                                                                             

- tornakötél, 5db 

- ugróasztal                                                                                                           

- gördeszka, 3db 

- labdák (3 féle méret),10db 

- medicin labdák,3db 

- ugró labdák,2db 

- egyensúlyozó eszközök (billenők),5db 

- rugós deszka,3db 

- dobó gyűrűk, gyerekenként 1db 

- geometriai alakzatok                                                                                     

- kéz- és lábnyomok                                                                                     

- hengerek                                                                                                        

- félgömbök,10db 

- trapéz                                                                                                                  

- gyűrűhinta                                                                                                          

- kötéllétra                                                                                                            

- Ayres-háló                                                                                                          

- alagút                                                                                                                  

- „téglák”,20db 

- „luna” tornaelemek,10féle 

- járó korlát lejtővel 

- járó lépcső-korláttal 

- lejtő-lépcső kombináció 

- emelkedő és lejtő 

- gumiasztal 

- matracok, tornaszőnyegek 

- székek, zsámolyok 

- szobakerékpár, kerékpár 

- roller 

- guruló lapok 

- mászást, kúszást, átbújást segítő játékos eszközök 

- hengerek, félhenger 

- egyensúlyozó lap és labdák 

- bokszoló 

- golyók, pálcikák, botok 

- különböző magasságú falapok 

- expander, kézi erősítők 

- gömbvégű tornabot 

- különböző hosszúságú és szélességű szalagok 

- műanyag buzogány, léggömb, felfújható labdák 

- homokzsák, babzsák 

- gumikötél 

- magnetofon 

- stopperóra 

- pingpongasztal 
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- kosárlabda palánk 

- gyűrű 

- létra 

- mászókötél, mászórúd 

- labdák: teniszlabda, kézilabda, futball-labda, röplabda 

- medicinlabda 4 kg, 1,5 kg, 1 kg 

- súlyzó: 1 kg, 2 kg 

- tornakarika 

- ugrókötél 

- síp 

- magasugróállvány – és léc 

- Greiswald – féle tornaeszköz 

- hinták 

- gördeszka 

- pszycho roll 

 

                                                                 Ének-zene 

 
- xilofon                                                                                                                 

- dob                                                                                                                       

- cintányér                                                                                                              

- ütős hangszerek                                                                                                

- CD lejátszós magnetofon 

- CD-k 

- ritmusfa 

- rumbacsörgő 

- csörgődob 

- metallofon 

- citera 

- furulya 

- saját készítésű hangkeltő eszközök, hangszerek 

- Ulwilla hangszerek (pánsíp, xilofon, triangulum) 

 

Fejlesztő játékok 

 
- társasjátékok (dominó, kártya, stb.), 5féle 

- bábok, 20db 

- figyelem-memória fejlesztő játékok (térbeli irányok, párosítás, stb.),5féle 

- logikai gondolkodást fejlesztő játékok (matek manók, halmazalkotás, szá- 

   mok felfedezése, stb. ) ,8féle 

- forma- és szín egyeztető játékok,5féle 

- kirakók  (család, évszak, gyümölcsök, állatok, stb.),10féle 

- szerialitást fejlesztő játékok (eseményképek), 5féle 

- építő játékok (lego, duplo, szerszám- és szerelő készlet, stb.),10féle 

 

Egyéb 

 
- zajszűrő fülvédő                                                                                                   

- mágneses tábla + mágnesek                                                                                 
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- audio – műsoros CD-k ( Halász J., Kaláka, mese),10db  

- Televízió                    

- CD lejátszós rádió-magnetofon                  

 

Társadalmi ismeretek  

 
- társadalmi ismeretek oktatásához alkalmazható képsorozatok 

- a munkát végző ember (különböző szakmáknál készült képsorozatok) 

- oktatási táblák:  Otthon sorozat 

Utcán sorozat 

-televízió 

-videó 

- oktatófilmek, hangkazetták 

 

 

 

 

 

 

 

Óvoda 
 

 

A Nevelési Program megvalósításához szükséges eszközöket a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 2. melléklete: a JEGYZÉK a 

nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 

felszereléséről tartalmazza. 
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II.  AZ ISKOLA 

HELYI                          

TANTERVEI 

 
Nkt. 26. § (2)  
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Helyi tantervek: 
 

ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYMI HELYI 

TANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS 

TANULÓK SZÁMÁRA 

 

ÉP ÉRTELMŰ AUTIZMUSSAL ÉLŐ TANULÓK 

HELYI TANTERVE AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY 

EGYMI TANTERVI AJÁNLÁSA, A NEMZEDÉKEK 

TUDÁSA ÉS A MOZAIK TANKÖNYVKIADÓ 

TANTERVE ALAPJÁN 

 

A KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÉS 

AUTIZMUSSAL ÉLŐ TANULÓK HELYI TANTERVE 

AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY EGYMI TANTERVI 

AJÁNLÁSA ALAPJÁN 

 

 

A KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS 

TANULÓK HELYI TANTERVE A BÁRCZI GUSZTÁV 

ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTERVI 

AJÁNLÁSA ALAPJÁN 

 

 

Készültek: 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 

21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 

mellékletei alapján 

11.1. – Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. 

évfolyam) 

11.2. – Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. 

évfolyam) 

http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/11_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/11_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
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ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYMI 

ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

 

 

Készült: 

363/2012. Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján 
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1. Az alapképzést kiegészítő foglalkozások szerepe képzési rendszerünkben 

 
 A Nemzeti köznevelési törvény 27.§-a rögzíti, hogy az iskola – a tanórai 

foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat 

szervez. 

Tanórán kívüli foglalkozás: 

a./ napközis és tanulószobai foglalkozás 

b./ szakkörök 

c./ iskolai sportkör 

d./ tanulmányi, kulturális verseny, diáknap 

e./ az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem  

valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás. 

 

A szülők igénylik 1. osztálytól 7. osztályig a napközis foglalkozást, 8. osztályban 

tanulószobát szervezünk. 

Szakköreinknek jelentős hagyományaik vannak. Fazekas, szövő, zene, ezermester, néptánc, 

főző, gobelin, szakköröket szerveztünk, tanulóink érdeklődésének megfelelően. 

 
A Nemzeti köznevelési törvény 27.§-a rendelkezik a 

a./ egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai 

foglalkozásokról, 

b./  osztályok engedélyezett heti időkeretének felhasználását 

c./  egyéni – egy három tanuló részére szervezett foglalkozások szükségességéről. 

 

A ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT tanulók tagozatán a következő tanórán kívüli 

foglalkozások keretében kívánják a gyógypedagógusok a tanórai anyagot elmélyíteni, a 

gyengébb képességű gyermekeket az egyéni képességeknek és fejlettségi szintnek 

megfelelően felzárkóztatni, a jobb képességűeket továbbfejleszteni; egyéni és kiscsoportos 

formában. 

A fejlesztés a következő területeken történik: 

- kommunikáció, beszédfejlesztés (logopédia) 

- viselkedéskultúra, 

- mozgásfejlesztés (gyógytestnevelés, konduktív torna), 

- kézműves technikák (spec. agyagozás, szövés). 

- terápiás foglalkozásokon (euritmia, állatasszisztált terápia, zene terápia, stb.) 

 

Az TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT gyermekek tagozatán az alsó határesetű (50-60 IQ) 

tanulók külön korrekciós felzárkóztató, képességfejlesztő foglalkozásokon, szakkörökön 

vesznek részt. A felső határesetű gyermekek tehetséggondozásban, sikerorientált fejlesztésben 

részesülnek, melyek megteremtik az esélyt az alapműveltségi vizsga letételére. 

 
A tagozaton a habilitációs foglalkozások szerepe a következőkben nyilvánul meg: 

- egyrészt az anyanyelvi – kommunikációs készségek fejlesztése a rászoruló tanulók 

esetében (beszédjavítás, a beszédértés, a szóbeli – írásbeli kifejezőkészség 

fejlesztése, a helyesírás javítása, az olvasási készség, az olvasottak megértésének 

elősegítése a megfelelő részképességek fejlesztésével), 

- másrészt a különböző gyógypedagógiai terápiák alkalmazása a viselkedéskorrekció 

és a gondolkodási műveletek korrekciója érdekében, 
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- harmadrészt a harmonikus személyiség kialakításában fontos szerepet szánunk a 

művészeti – kézműves foglalkozásoknak; úgymint: ének-zenei fejlesztés, 

színjátszás, bábozás, szövés, agyagozás és más ábrázolási technikák, 

- negyedrészt a matematikai készségek, a mérés, tér- és formaismeret, az időbeni 

tájékozódás fejlesztése, 

- ötödrészt: igen fontos egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs foglalkozás a 

mozgáskorrekció és a gyógytestnevelés. 

 

A tehetséggondozás a szakköri foglalkozások keretében történik az ábrázolás, mozgás (tánc, 

sport), informatika területén. Osztálybontás lehetőségei pl. matematika, technika, stb. 

Egyéni foglalkozások során készítjük fel tanulóinkat versenyekre, vetélkedőkre, az 

alapvizsgára, esetenként a pályaválasztás speciális követelményeinek teljesítésére. 

 

Felzárkóztató foglalkozásokat tartunk a rászoruló tanulóknak – különös tekintettel a 

veszélyeztetettekre. Az előzőekben felsorolt foglalkozásokon kívül olyan tevékenységeket 

szervezünk, amelyek a lemaradást segítik behozni; függetlenül a lemaradás okától. 

 

A szakkörök a habilitáció, tehetséggondozás, felzárkóztatás területein kívül a tanulók 

érdeklődési körét elégítik ki, felkészítenek a pályaválasztásra, a mindennapi életre. 

 

A könyvtár megcélozza az enyhe fokban sérült tanulók egy részének olvasóvá nevelését, a 

könyv információhordozó szerepének felismertetését, valamint a vizuális kultúrahordozók 

válogató használatát. 

 
A sportfoglalkozások elsődleges célja az egészséges életre nevelés, valamint a fizikai 

állóképesség növelése. Segítenek a szabálytudat kialakításában, és nem utolsó sorban 

örömforrás a tanulók számára. 

 

A könnyített és gyógytestnevelésre kötelezett tanulók olyan mozgásanyagot gyakorolnak, 

amely számukra nem ellenjavallt. 

A szűrést minden évben orvos és gyógytornász végzi. Hetente két alkalommal folyik 

úszásoktatás, külön az enyhe fokban fogyatékos tanulóknak, külön a foglalkoztató tagozatnak. 

Az autista csoport rendszeresen jár lovagolni is. 

A tantestület úgy döntött, hogy a mindennapos testedzést megerősítjük azzal, hogy minden 

napközis csoport naponta szervez sportfoglalkozást. 

Célunk: megfelelő, rendszeres terhelés elősegíti fizikai fejlődésüket, mozgásállapotuk 

javulását, oldja gátlásaikat, megalapozza munkába állásukat. 

 

 A SPECIÁLIS FEJLESZTŐCSOPORT (autisták) tanulóit – egyéni 

képességeikhez és fejlettségi szintjeikhez alkalmazkodva – egyéni és kiscsoportos formában 

foglalkoztatjuk az alapképzést kiegészítő órakeretben. 

 

A fejlesztés területei a következők: 

 
- az önkiszolgálás fejlesztése 

- a társas kapcsolatok kialakítása (játék) 

- a kommunikációs készség fejlesztése (játék) 

- a viselkedéskultúra kialakítása (játék, séta, színházlátogatás, stb.) 
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2. A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

A köznevelésről szóló törvény 91. § (1) b) pontja kimondja, hogy az oktatásért felelős 

miniszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben szabályozza „..a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének mérésével kapcsolatos feladatokat”. Ennek értelmében A 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 81.§ (1) – (2) bekezdése alapján az iskola saját 

maga határozza meg a tanulók kötelező fizikai állapotának és edzettségének mérési 

időpontjait és módszerét. A mérést és az eredmények vizsgálatát a testnevelés tantárgyat 

tanító pedagógus végzi el. A mérés eredményét a testnevelést tanító tanárokkal közösen 

elemzi és közösen határozzák meg a tanulók fizikai fejlődése szempontjából szükséges 

intézkedéseket.  

 

Iskolánk a jogszabályokban rögzített kötelességeknek eleget téve évente két alkalommal”, 

ősszel és tavasszal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről. Az általános 

fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén 

mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete 

kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok 

elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az 

általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, szükséges szint elérésére, 

megtartására.  

Iskolánk a tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérésére és értékelésére a Dr. Fehérné 

dr. F. Mérey Ildikó által kidolgozott Mini Hungarofit tesztrendszert használja, amely 

értékeléséhez és az adatok elemzéséhez a Hercules adatértékelő szoftver nyújt segítséget.   

Mivel intézményünk sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését és oktatását látja el, ezért 

nagyon fontos volt, hogy olyan tesztrendszert válasszunk, mely az alábbi kritériumoknak 

megfelel: 

• egyszerűen végrehajtható gyakorlatokat tartalmazzon, 

• minimális eszközt igényeljenek, 

• tesztrendszer gyakorlatainak végzése során semmilyen egészségkárosító hatás ne érje 

a diákokat,  

• feleljenek meg a tudományosság kritériumainak, 

• elsősorban az egészségben meghatározó szerepet játszó összetevőket mérje: 

aerob állóképességet, 

általános izomerő és erőállóképesség 

 

A tesztrendszer alkalmazásánál az értelmi képességek sérülése és a megállapított 

gyógytestnevelés diagnózis  következtében előfordulhat olyan diák, aki a tesztrendszer 

bizonyos feladatait nem hajthatja végre vagy nem tudja elvégezni. Természetesen náluk is 

elvégezzük a felméréseket, külön feltüntetve a diagnózisukat, valamint a végrehajtásnál 

elkövetett hibákat. Így később lehetőség nyílik az összehasonlításra és a mért eredmények 

elemzésére. 

 

A vizsgálatok megszervezése: 

 

A felmérést évente kettő alkalommal végezzük el a tanév elején és végén október és május 

hónapok végéig bezárólag. A felmérés a testnevelő tanár végzi el a többi testnevelés és sport 

tantárgyat tanító pedagógus segítségével. Az összehasonlíthatóság érdekében a tesztek 

végrehajtási körülményeinek hasonlónak kell lenniük minden diáknál, minden részletben 

(helyszín, eszköz, hőmérséklet, stb.). Az összegyűjtött adatok a Hercules adatnyilvántartó és 
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értékelő szoftverben kerülnek rögzítésre (tanulónként, osztályonként és évfolyamonként) és 

elemzésre.   

 
A mérés általános szempontjai 

 

• A tanulók valamennyi tesztet testnevelési/sportfelszerelésben hajtják végre. 

• Valamennyi tesztet, ha erre lehetőség van, jól szellőző, nagy teremben kell 

elvégeztetni. Csúszásmentes padló szükséges. 

• A tesztek egymásután következése a körkörös rendszerben is szigorú sorrendiségű. 

•  A tesztek között a tanulók pihenjenek. 

•  A mérések során fontos bátorítani a tanulókat. 

 
Az általunk használt Mini Hungarofit tesztrendszer motoros próbái 

 

Maga a motorikus próba két feladatkör köré csoportosítható. Egyik az aerob állóképesség 

mérésére elvégezhető feladatok, több lehetőség közül kell egy megfelelőt választani (úgy, 

mint Cooper futás, 6 perces futás, 500m úszás, stb.), a másik pedig az általános izomerő és 

erő-állóképesség mérése (helyből távolugrás, fekvőtámasz, homorítás és a felülés), ahol 

minden megjelölt feladatot el kell végezni. A tesztrendszer feladatainak elvégzése után az 

eredmények pontokká alakíthatóak a nem és a kor függvényében egy erre a célra kifejlesztett 

pontérték táblázat alapján. Így számokkal kifejezhető az egyén aktuális kondicionális állapota 

egy 140 pontos skálára vetítve.  

 

 

 

 
3. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elvei 

 

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
A tankönyv legyen: 

- vonzó, figyelemfelhívó, szép kivitelű, jó minőségű, könnyű 

- világos, követhető, egyszerű 

- játékos, több érzékterületet megmozgató. 

Az egyes tantárgyak könyvei egymásra épüljenek, a könyvhöz munkafüzet, feladatlap, 

vagy munkalap is tartozzon. Egyformán fejlesszék a logikus gondolkodást, az érzelmeket, az 

auditív-vizuális területet. Ugyanakkor fontos, hogy ne legyenek túlzsúfoltak, és a beszélt 

nyelvre építsenek. 

A tankönyvválasztásnál mérlegelni kell az árat, mert a családok csak nagy 

nehézségekkel képesek kifizetni a taneszközöket. 

Az évfolyamok könyvét a könyvtárban kell megőrizni, amennyiben a tanuló nem 

ragaszkodik a tankönyvéhez. 

A tankönyvválasztást a nevelőtestület tanévenként felülvizsgálja és a 

tankönyvrendelést megelőzően döntést hoz. 
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A tankönyvtámogatás céljára jutó teljes összegnek legalább huszonöt százalékát az 

iskolai könyvtár fejlesztésére kell fordítani (főként tartós tankönyv, de lehet kötelező 

olvasmány, digitális tananyag is.). 

A Köznevelésért Felelős Államtitkárság szándékai szerint az intézményvezetők 

továbbra is a tankönyvtörvény által biztosított keretek között gondoskodhatnak a 

tankönyvellátásról, különösen az ingyenes tankönyv biztosításáról. 

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a nevelési illetve 

a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit 

megválassza. 

A helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 

megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, ruházati és más 

felszereléseket. 

A pedagógus nem választhat olyan tankönyveket, amelyek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem 

biztosítható valamennyi tanulónak. A pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – 

olyan felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott 

tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tananyag elsajátításához, és amelyet a 

tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. Az e 

körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata. 

Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, 

ruházati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból 

a szülőre fizetési kötelezettség hárul. 

Az iskolaszék – annak hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai 

diákönkormányzat – ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan a szülőkre 

háruló kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg. 

 

3. 1. A tankönyvellátás célja és feladata 

3. 1. 1. Az intézményi tankönyvellátás rendjét az iskola igazgatója határozza meg a szakmai 

munkaközösségek véleményének kikérésével. 

 

3. 1. 2. Pedagógiai Programunk meghatározza az iskola helyi tantervében az alkalmazható 

tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit. Ennek alapján a 

szakmai munkaközösségek joga az alkalmazandó tankönyvek, taneszközök kiválasztása, a 

hivatalos tankönyvjegyzékről. Az iskola köteles az 1. évfolyam számára tartós tankönyvet 

rendelni, a hivatalos tankönyvjegyzék alapján. Nem lehet rendelni a hivatalos 

tankönyvjegyzékre fel nem vett tankönyvet. 

 

3. 1. 3. A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő 

eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése állami közérdekű 

feladat, amelyet a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (Könyvtárellátó) lát el. Könyvtárellátó segítséget nyújt a használt tankönyvek 

iskoláknak történő forgalmazásában, kölcsönzésében, a szükséges tankönyvek, ajánlott és 

kötelező irodalom beszerzésében, a külföldi tankönyvek beszerzésében. 

 

3. 1. 4 . A tankönyvek megrendelését, a tankönyvrendelés módosítását, a pótrendeléseket a 

Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával kell 

megküldeni a Könyvtárellátónak, a www.iskola.kello.hu oldalon.  A tankönyvrendelést oly 

módon kell elkészíteni, hogy – a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv 

tanórán kívüli elhelyezése – az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való 

hozzájutást. 

http://www.iskola.kello.hu/
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3. 1. 5. A Könyvtárellátó tankönyvellátási szerződést köt – a központ bevonásával – az iskola 

tankönyvellátása érdekében. 

 

3. 1. 6. A tankönyvhöz való hozzáférés nem függhet a család anyagi, jövedelmi helyzetétől. 

Iskolánk az állami tankönyvtámogatás és a tankönyvbeszerzés rendszerével biztosítja, hogy a 

tankönyvvé nyilvánított taneszköz minden tanulónak a rendelkezésére álljon. 

 

3. 1. 7. A Köznevelési Törvény értelmében a 2013/2014-es tanévben a tankönyvek az 1. 

évfolyamon térítésmentesen állnak a tanulók rendelkezésére. 

 

3. 1. 8. Iskolánkban a normatív kedvezményre jogosult az a tanuló, aki: 

a) Tartósan beteg, 

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 

3. 1. 9. Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell 

bejelenteni, melyet az iskolában kap kézhez minden tanuló, amit január 10-ig kell 

visszajuttatni az osztályfőnökökhöz. 

A szülő, a tanuló a tankönyveket addig nem veheti át, amíg a normatív 

kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges okiratokat nem adja le az 

intézmény gazdasági irodájában. 

 

3. 1. 10. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok 

bemutatása szükséges: 

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; (a családi pótlék folyósításáról szóló 

igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai 

igazolószelvényt) 

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi 

pótlék folyósításáról szólóigazolás; (a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell 

fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt) 

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye;  

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról szóló határozat.  

A nevelési program e részét összegezve meggyőződésünk – feladatainkat megfelelően 

szolgáló törvényi keretek között – pedagógiai munkánk színvonalas elvégzéséhez és annak 

hatékonyság-növeléséhez a javaslatok megvalósítása a gyakorlatban feltétlenül indokolt. 
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4.  A tanulók értékelésének rendje 

 
Iskolánk értékelési rendszerének alapja a Nemzeti köznevelési törvény 54-57 §-a, amely 

szabályozza a tanulók értékelésének és továbbhaladásának rendjét. 

Szoros összhangba a törvénnyel, tantestületünk a helyi szabályozást az alábbiak szerint 

állította össze.  

 

 

 
Továbbhaladás feltételei: 

 

 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 nevelőtestület élhet 

azzal a jogával, hogy a tanuló részére ebben az esetben is osztályozóvizsgát 

engedélyez. 

 Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, 

tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja.  

 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. 

 Ha az első–negyedik évfolyamra járó tanuló eredményes felkészülése azt 

szükségessé teszi – a Nemzeti köznevelési törvény 27. §-ának (6) 

bekezdésében meghatározott időkeret terhére – lehetővé kell tenni, hogy 

legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt.  

 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–negyedik évfolyamon engedélyezni 

kell az évfolyam megismétlését.  

 Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő döntése alapján 

magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a 

tanuló egyénileg készül fel. Az iskola állapítja meg a tanuló érdemjegyeit és 

osztályzatait, továbbá dönt - minden esetben - a tanuló magasabb évfolyamra 

lépésével kapcsolatos kérdésekben. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a 

tanulót, illetve a szülőt a magántanulói jogairól és kötelességeiről. 

 Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi 

bizonyítványban kell feltüntetni. 

 
Évfolyamismétlés rendje 

 

a. A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt 

tanulmányi követelményeket legalább elégséges (2) szinten teljesítette. A 

tanuló érdemjegye a tanórai foglalkozásokon nyújtott szó- és írásbeli munkája, 

gyakorlati tevékenysége alapján kerül meghatározásra. Értékelésnél minden 

döntés során a gyermekek mindenek fölötti érdekét vesszük figyelembe. 

b. A szülőket – a szülői értekezleteken – tájékoztatni kell azokról a 

lehetőségekről, amelyekkel az iskola segítséget tud nyújtani gyermeke 

eredményes felkészüléséhez. Ha az összes lehetőség kihasználása sem vezet 
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eredményre, és a szülőt tájékoztatták az évközi sikertelenségről, a tanulót az év 

végén elégtelenre lehet minősíteni. A tanév végén elégtelen osztályzatot kapott 

tanuló,  legfeljebb 3 tantárgyból javítóvizsgát tehet. Javítóvizsgát augusztus 

hónap utolsó hetében kell tartani. amiről a szülőt írásban kell tájékoztatni.  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§ (7) 

c. Ha a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása meghaladja a 250 órát, a tanév 

végén nem osztályozható. Számára a tantestület osztályozó vizsgát 

engedélyezhet. A sikertelen osztályozó vizsga, vagy a vizsgaengedély meg 

nem adása évfolyamismétlést von maga után. 

4. 1. Magatartás, szorgalom 

 
Iskolánk megőrzi a hagyományos értékelési kategóriákat. 

  

Mind a magatartás, mind a szorgalom minősítésére négy fokozatot kell használni. 

Magatartás esetében:  példás   / 5 / 

    jó          / 4 / 

    változó  / 3 / 

    rossz    / 2 / minősítést. 

 

Szorgalom esetében:  példás    / 5 / 

    jó           / 4 / 

    változó   / 3 / 

    hanyag   / 2 / minősítést. 

 

A magatartás és a szorgalom elbírálásának helyi minősítési rendszerét a tantestület 

határozza meg az alábbiak szerint. 

 

 
4. 1. 1.   Magatartás: 

 
A magatartás osztályzat az életkorhoz és képességekhez mérten a tanuló iskolai és iskolán 

kívüli rendezvényeken tanúsított fegyelmezettségét, viselkedését, társaihoz, a felnőttekhez, 

saját és mások iránt érzett felelősség érzetét értékeli. Az iskola által támasztott erkölcsi 

követelmények jelenítik a viszonyítási alapot, amely a gyerek jogai és kötelességeinek 

törvényi szabályozását veszi alapul. 
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Magatartás  ……./…….  tanév  …… félév               20…. év ……hó ……nap 

 

 Példás Jó Változó Rossz 

Fegyelmezettsége: 
Nagyfokú, állandó, 

másokra pozitívan 

ható 

Megfelelő, még nem 

teljesen sajátja 

Másokat zavaró, 

kifogásolható, 

gyenge, ingadozó, de 

igyekszik javulni 

Erősen 

kifogásolható, 

másokat erősen 

zavaró, negatív 

Viselkedése, 

kultúrája, 

hangneme: 

Kifogástalan, 

példaértékű, 

udvarias, 

tisztelettudó 

Kevés kivetnivalót 

hagy maga után 
Udvariatlan, nyegle 

Durva, romboló, 

közönséges, 

goromba, 

hangoskodó 

Hatása a 

közösségre, 

társas emberi 

kapcsolatai: 

Pozitív, aktív, 

segítőkész, 

jóindulatú 

 

Nem árt, ingadozó, 

bekapcsolható a 

közösségi 

tevékenységbe 

Negatív, goromba, 

ártó 

Lélektelen, 

megfélemlítő 

Házirend 

betartása: 

Betartja, arra 

ösztönöz 
Néha hibázik Részben tartja be Sokat vét ellene 

Felelősségérzete: 
Nagyfokú 

felelősségtudat 
Időnként feledékeny Ingadozó 

Felelőtlen, 

megbízhatatlan 

 
4. 1. 2.  Szorgalom:   

 

A szorgalom jegy a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához 

való viszonyát, munkavégzését és kötelességtudását értékeli. 

 
Szorgalom értékelése:  

 
Szorgalom  ……./…….  tanév  …… félév            20…. év ……hó ……nap 

 

 Példás Jó Változó Hanyag 

Tanulmányi 

munkája: 

Céltudatosan 

törekvő, odaadó, 

igényes 

Figyelmes, törekvő Ingadozó Hanyag, lassító 

Munkavégzése 
Kitartó, pontos, 

megbízható, önálló, 

lankadatlan 

Rendszeres, 

többnyire önálló 

Rendszertelen, 

hullámzó, önállótlan 

Megbízhatatlan, 

gondatlan 

Kötelességtudata Kifogástalan, precíz 
Megfelelő, néha 

ösztökélni kell 

Felszerelése gyakran 

hiányos 

Felszerelése 

hiányos, szinte 

nincs is 

Tanórán kívüli 

információk 

felhasználása, 

többletmunkája 

Rendszeresen 

érdeklődő 

Előfordul, 

ösztönzésre dolgozik 
Ritkán Egyáltalán nincs 
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Az osztályfőnök folyamatosan ellenőrizze a tanulók magatartásában és szorgalmában 

mutatkozó változást, a tapasztalatokról tájékoztassa a szülőt. 

A tanulók magatartását és szorgalmát félévkor és tanév végén osztályozó értekezleten 

értékelik az őt tanító tanárok. Eltérő vélemények számának azonossága esetén az osztályfőnök 

javaslata duplán számít. 

A magatartási és szorgalmi minősítéseket félévkor az ellenőrző könyvbe, tanév végén a 

törzslap és a bizonyítvány megfelelő rovatába csak betűvel kell bejegyezni. 

Aki bizonyítványát osztályozó vizsgával szerezte, magatartásból és szorgalomból nem kap 

minősítést. 

 

 

4. 2. Jutalmazások, büntetések 

 
4. 2. 1. Jutalmazások formái: 

 
Osztályfőnöki/szaktanári szóbeli dicséret 

Osztályfőnöki/szaktanári írásbeli dicséret 

Igazgatói szóbeli elismerés 

Igazgatói írásbeli dicséret * 

Nevelőtestületi dicséret* 

/* tanulóifjúsággal ismertetni kell/ 

 
4. 2. 2. Büntetések formái: 

 
Iskolánk tanulóinak kötelessége, hogy 

 a, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget  

tegyen tanulmányi kötelezettségének,  

b, megtartsa az iskolai házirendben foglaltakat, 

c, az iskola vezetői, tanárai, dolgozói, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa. 

Ha ezeket valamelyik tanulónk megszegi, elmarasztalásban részesül. 

Osztályfőnöki/szaktanári szóbeli figyelmeztetés 

Osztályfőnöki/szaktanári írásbeli figyelmeztetés 

Osztályfőnöki/szaktanári intés 

Osztályfőnöki/szaktanári megrovás 

Igazgatói szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés 

Igazgatói intés* 

Igazgatói megrovás* 

Nevelőtestületi megrovás* 

/* tanulóifjúsággal ismertetni kell/ 

 

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető /Nkt. 58. § (3)/. 
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4. 3. Tanulásban akadályozott tanulók értékelési rendje 

 

A tanulmányi munka értékelése 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások rendje, formái, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésben betöltött szerepe, súlya 

Tanulóink különböző fokban és területeken sérültek, ezért rendkívül fontos, hogy fejlődésüket 

folyamatában kövessük nyomon. Az értékelés során a követelményeknek való megfelelésen 

túl önmagukhoz mért fejlődésüket, előrelépésüket kell tekintetbe vennünk. 

A haladást folyamatosan ellenőrizzük. Az alsó tagozatban első és a második évfolyam első 

félévében, negyedévente, szöveges értékeléssel minősítjük tanulóink teljesítményét a 

tájékozató füzetben.  

Az alsó tagozat a szöveges értékelésről a második évfolyam második félévétől áttér az 

érdemjeggyel történő minősítésre.  

Felső tagozaton tantárgyanként havonta egyszer értékelünk, az osztályfoknak megfelelően 

jeggyel vagy szöveges formában. A szülőt erről írásban tájékoztatjuk. A tanulók 

beszámoltatása írásban (pl.: felmérő, röpdolgozat… stb.) vagy szóban történik.  

Naponta csak egy dolgozatot lehet íratni, előre bejelentve. Összefoglaló jellegű írásbeli 

felmérésekre évente három alkalommal kerül sor: év elején diagnosztikus jelleggel, az első 

félév végén és a tanév végén. Ezek a felmérések nem csupán a tudásszintről adnak 

információt, hanem alapot képeznek az egyéni habilitációs programok összeállításához is. A 

félév végi, év végi értékelések egyik, de nem kizárólagos támpontját jelentik, azok a tanulók 

teljesítményének komplexebb megítélésén épülnek fel.  

A felmérések anyagát a munkatankönyvekben közölt tudáspróbák nyújtják, ill. pedagógusaink 

állítanak össze a követelményszintet és az adott csoportban tanuló gyermekek fejlettségét 

figyelembe véve feladatsorokat. Az utasításokat írásban és/vagy szóban közöljük. A 

felmérések értékelése ütemezéssel történik, az eredményt százalékban is kifejezzük.  
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Tantárgyi értékelés 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom      1. évfolyam 

 

           Minősítés 

 

Értékelt  

 tevékenység 

Jeles Jó Megfelelő 

Felzár-

kóztatásra 

szorul 

F
ej

le
sz

te
n

d
ő

 

te
r
ü

le
t 

KOMMUNIKÁCIÓ 

Kifejezetten 

törekszik a 

kommunikációs 

kapcsolatokra, az 

átlagosnál több 

megnyilatkozása 

van. A tanult társas 

érintkezési formákat 

jól használja.  

Ki tudja fejezni 

magát, 2-3 

össze-függő 

mondatban.  

Szívesen és 

öntevékenyen 

kapcsolódik be 

kommunikációs 

helyzetekbe. 

Késztetésre 

kapcsolódik 

kommunikációs 

helyzetekbe, de 

utána aktívan 

részt vesz. 

Önálló 

megnyilvánulása 

kevés. 

Kommunikációban 

késztetésre csak 

korlátozott 

mértékben vesz 

részt. Nyelvi 

megnyilvánulásainak 

gyakorisága 

alkalomszerű. 

 

     
 

OLVASÁS 

Betűismerete kiváló. 

Rövid szavakat 

összeolvas. 

A tanult 

betűket ismeri, 

3-4 betűt 

összeolvas. 

Betűismerete 

megfelelő. 2 

betűt összeolvas. 

A betűket nem 

ismeri fel. 

 

     
 

ÍRÁS 

Betűalakítás 

Szabályos, írásképe 

tetszetős. 
Szabályos. 

Néhány betűje 

szabálytalan. 
Szabálytalan. 

 

Betűkapcsolás 
Szabályos, írásképe 

tetszetős. 
Szabályos. 

Néhány 

betűkapcsolása 

szabálytalan. 

Szabálytalan. 

 

Másolás Hibátlanul másol. 
Kevés hibával 

másol. 

Több hibával 

másol. 
Sok hibával ír. 

 

Tollbamondás 
A tanult betűket 

hibátlanul leírja. 

A tanult 

betűket kevés 

hibával írja le. 

Több hibát ejt a 

betűk írásánál. 
Sok hibával ír. 

 

Írásbeli munkája 

Füzetvezetése 

tetszetős, rendezett, 

tiszta. 

Írásképe szabá-

lyos. 

Írástempója jó. 

Füzete rende-

zett. 

Írástempója 

lassú. 

Füzetvezetése 

elfogadható. 

Füzetvezetése 

hanyag, rendetlen. 

 

ÖNÁLLÓ 

MUNKAVÉGZÉSE 
Példás. Jó. Változó. Gyenge. 
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Magyar nyelv és irodalom      2. évfolyam 1. félév 

 

       Minősítés 

 

Értékelt        

tevékenység 

Jeles Jó Megfelelő 

Felzár- 

kóztatásra 

szorul 

F
ej

le
sz

te
n

d
ő

 

te
r
ü

le
t 

KOMMUNIKÁCIÓ 

Kifejezetten 

törekszik a 

kommunikációs kap-

csolatokra, az  

átlagosnál több 

megnyílvánulása 

van. A tanult társas 

érintkezési formákat 

jól használja. 

Ki tudja fejezni 

magát, 2-3 ösz-

szefüggő mon-

datban. Szívesen 

és öntevékenyen 

kapcsolódik be 

kommunikációs 

helyzetekbe. 

Késztetésre 

kapcsolódik 

kommuniká-

ciós helyzetek-

be, de utána ak-

tívan részt vesz. 

Önálló meg-

nyilvánulása 

kevés. 

Kommunikációban 

késztetésre csak 

korlátozott 

mértékben vesz 

részt.  

Nyelvi megnyil-

vánulásainak 

gyakorisága 

alkalomszerű. 

 

     
 

OLVASÁS 

Összeolvasása 

folyamatos és 

szöveghű. 

Összeolvasása 

szótagoló, 

szöveghű. 

Olvasása nem 

folyamatos, de 

szöveghű. 

A tanult betűk ösz-

szeolvasása aka-

dozó, nem szö-

veghű, sok hibát 

ejt. 

 

     
 

ÍRÁS 

Betűalakítás 

Szabályos, írás-képe 

tetszetős. 
Szabályos. 

Néhány betűje 

szabálytalan. 
Szabálytalan. 

 

Betűkapcsolás 
Szabályos, írás-képe 

tetszetős. 
Szabályos. 

Néhány betűje 

szabálytalan. 
Szabálytalan. 

 

Másolás Hibátlanul másol. 
Kevés hibával má-

sol. 

Több hibával 

másol. 

Sok hibával má-

sol. 

 

Tollbamondás 

Szavakat, rövid 

mondatokat 

hibátlanul leír. 

Szavakat, rövid 

mondatokat kevés 

hibával ír le. 

Rövid szavakat 

több hibával ír 

le. 

Sok hibával ír. 

 

Írásbeli munkája 

Füzetvezetése 

tetszetős, rendezett, 

tiszta. 

Írásképe 

szabályos. 

Írástempója jó. 

Füzete rendezett. 

Írástempója 

lassú. 

Füzetvezetése 

elfogadható. 

Füzetvezetése ha-

nyag, rendetlen. 

 

ÖNÁLLÓ 

MUNKAVÉGZÉSE 
Példás. Jó. Változó. Gyenge. 
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Matematika              1. évfolyam 

 

         Minősítés 

 

Értékelt  

tevékenység 

Jeles Jó Megfelelő 

Felzár-

kóztatásra 

szorul 

F
ej

le
sz

te
n

d
ő

 

te
r
ü

le
t 

SZÁMFOGALOM 

 (10-ES KÖRBEN) 
Biztosan kialakult. Kialakult. Bizonytalan. Kialakulatlan. 

 

SZÁMOK NAGYSÁG 

SZERINTI 

ÖSSZEHASON-

LÍTÁSA 

Biztosan tudja. Tudja. Téveszti. Nem tudja. 

 

SZÁMJEGYEK  

ÍRÁSA 

Biztosan és szépen 

írja. 

Szabályosan  

tudja írni. 

Megfelelő 

szabályosság-

gal írja. 

Elfogadható 

szabályossággal 

írja. 

 

SZÁMJEGYEK 

OLVASÁSA 
Biztosan tudja. Tudja. Téveszti. Nem tudja 

 

TÉRBELI 

HELYZETEK 

FELISMERÉSE 

Kiváló. Biztos. Bizonytalan 
Rávezetéssel 

felismer. 

 

RELÁCIÓK 

FELISMERÉSE 
Tetszetős, szép. Jó. Megfelelő. Gyenge. 

 

ÍRÁSBELI MUNKÁJA Kiváló. Rendezett. Elfogadható. Hanyag. 

 

PÉNZ ISMERETE Kiváló. Jó. Megfelelő. Gyenge. 

 

MŰVELET 

FOGALOM 
Kiváló. Jó. Megfelelő. Gyenge. 

 

MÉRŐESZKÖZÖK 

ISMERETE, 

TÁRSÍTÁSA A 

MÉRENDŐ 

ANYAGGAL 

Kiváló. Jó. Megfelelő. Gyenge. 
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Matematika              2. évfolyam 1. félév 

 

         Minősítés 

 

Értékelt  

tevékenység 

Jeles Jó Megfelelő 

Felzár-

kóztatásra 

szorul 

F
ej

le
sz

te
n

d
ő

 

te
r
ü

le
t 

SZÁMFOGALOM  

(20-AS KÖRBEN) 

Biztosan tájékozó-

dik a tanult szám-

körben. 

Számfogalma jól 

kialakult a tanult 

számkörben. 

Számfogalma 

bi-zonytalan a 

tanult 

számkörben. 

Számfogalma kia-

lakulatlan. 

 

      
SZÁMOK 

NAGYSÁG 

SZERINTI 

ÖSSZEHASONLÍT

ÁSA 

Biztosan tudja. Tudja. Téveszti. Nem tudja. 

 

SZÁMJEGYEK 

ÍRÁSA 

Biztosan és szé-pen 

írja. 
Szabályosan tudja írni. 

Megfelelő 

szabá-

lyossággal írja. 

Elfogadható 

szabá-lyossággal 

írja. 

 

SZÁMJEGYEK 

OLVASÁSA 
Biztosan tudja. Tudja. Téveszti. Nem tudja. 

 

TÉRBELI 

HELYZETEK 

FELISMERÉSE 

Kiváló. Biztos. Bizonytalan. 
Rávezetéssel is-

meri fel. 

 

RELÁCIÓK 

FELISMERÉSE 
Biztos. Jó. Megfelelő. Gyenge. 

 

ÍRÁSBELI 

MUNKÁJA 
Kiváló. Rendezett. Elfogadható. Hanyag. 

 

PÉNZ ISMERETE Kiváló. Jó. Megfelelő. Gyenge. 

 

MŰVELET 

FOGALOM 

Összeadás és ki-

vonás manipulá-

cióval való végzé-

sére önállóan ké-pes. 

Manipulációval vé-gez 

összeadást és kivonást. 

Irányítással 

képes a két 

alapművelet 

manipulációval 

való végzésére. 

A két alapművelet 

manipulációval 

való végzésére is 

csak állandó 

segítséggel és 

közös értelmezés 

után képes. 

 

SZÖVEG-

ÉRTELMEZÉS 

Egyszerű szöveget 

képes önállóan 

megérteni. 

Egyszerű  

szövegértelmezésére 

képes, de  

megerősítést igényel. 

Egyszerű 

szöveg 

megértésére 

közös 

értelmezéssel 

képes. 

Szövegértelmezé-

se gyenge, egy-

szerű szöveg 

megértésére sem 

képes. 
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Erkölcstan        1. évfolyam 

         2. évfolyam 1. félév 

 

            Minősítés 

 

Értékelt      

tevékenység 

Jeles Jó Megfelelő 

Felzár-

kóztatásra 

szorul 

F
ej

le
sz

te
n

d
ő

 

te
r
ü

le
t 

FOGALMAK 

ALKALMAZÁSA 
Biztos. Jó. Bizonytalan. Gyenge. 

 

BESZÁMOLÁS AZ 

ISMERETEKRŐL 
Önállóan. Kevés segítséggel. Sok segítséggel. Nem tud. 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK 

MEGLÁTÁSA 
Biztos. Jó. Bizonytalan. Gyenge. 

 

AKTIVITÁSA, 

ÉRDEKLŐDÉSE 
Példás. Jó. 

Bíztatást 

igényel. 
Nem megfelelő. 

 

ELŐMENETELE Példás. Jó. Megfelelő. Gyenge. 

 

 

 
 

Rajz és vizuális kultúra      1. évfolyam 

         2. évfolyam 1. félév 

 

         Minősítés 

 

 

Értékelt  

  tevékenység 

Jeles Jó Megfelelő 

Felzár-

kóztatásra 

szorul 
F

ej
le

sz
te

n
d

ő
 

te
r
ü

le
t 

MUNKAVÉGZÉSE, 

ÖNÁLLÓSÁGA 

Önálló, gondos, 

kitartó. 
Többnyire önálló. 

Megfelelő, néha 

Ösztönzésre 

dolgozik. 

Gyakran 

ösztönzésre sem 

végzi a munkáját 

 

FORMÁK 

JELLEGZETESSÉGE-

INEK ÁBRÁZOLÁSA 

Fejlett, biztos 
Kifejező formák, 

méretek. 
Felismerhető. 

Nehezen 

ismerhető fel. 

 

SZÍNISMERET Biztos. Jó. 
Felismeri a 

színeket. 

Nehezen, nem 

ismeri fel. 

 

ESZKÖZÖK 

HASZNÁLATA 
Kiváló. Jó. Megfelelő. 

Segítségre 

szorul. 

 

MUNKÁJA 
Rendezett, tiszta, 

tetszetős. 
Rendezett. 

Elfogadható, 

kissé maszatos. 

Rendetlen, 

maszatos. 

 

EMBERÁBRÁZOLÁS Pontosan ábrázol. Lényegre törő. 
Felismerhető, 

pontatlan. 
Fejletlen. 

 

FELADATOK 

KIVITELEZÉSE 
Gondos, pontos. Jó. Megfelelő. Hanyag. 

 

MANUÁLIS  

KÉSZSÉGÉNEK  

FEJLŐDÉSE 

Sokat fejlődött. Fejlődött. Lassú ütemű. 
Fejlesztésre 

szorul. 
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Életvitel és gyakorlati ismeretek   1. évfolyam 

2. évfolyam 1. félév 

 

         Minősítés 

 

 

Értékelt        

tevékenység 

Jeles Jó Megfelelő 

Felzár-

kóztatásra 

szorul 

F
ej

le
sz

te
n

d
ő

 

te
r
ü

le
t 

MUNKAVÉG-

ZÉSÉNEK 

ÖNÁLLÓSÁGA 

Önálló, gondos, 

kitartó, megbízható. 
Többnyire önálló. 

Megfelelő, néha 

segíteni kell. 

Gyakran 

ösztönzésre sem 

végzi a munká-

ját, segítségre 

szorul. 

 

ESZKÖZÖK  

SZERSZÁMOK 

HASZNÁLATA 

Jól használja. Használja. 
Kevésbé 

használja. 

Segítségre 

szorul, nem 

tudja használni. 

 

MUNKÁJA Rendezett, tetszetős. Rendezett. Elfogadható. Rendetlen. 

 

MODELLEZÉS Kiváló. Jó. Megfelelő. Gyenge. 

 

ANYAGOK 

ISMERETE 

Jól ismeri a tanult 

anyagok tulajdon-

ságait. 

Ismeri a tanult 

anyagok 

tulajdonságait. 

Ismeri az 

anyagok 

alapvető 

tulajdonságait. 

A tanult 

anyagok néhány 

tulajdonságát 

ismeri. 

 

ANYAGOK 

ALAKÍTÁSA 

Jól ismeri a tanult 

anyagok alakításának 

módját. 

Ismeri. Megfelelő. Gyenge. 

 

     
 

KÖZLEKEDÉSI 

SZABÁLYOK 

ISMERETE ÉS 

ALKALMAZÁSA 

Ismeri és helyesen 

alkalmazza. 
Ismeri. Bizonytalan. 

Segítséget 

igényel. 

 

EGÉSZSÉGTAN Kiváló. Jó. Megfelelő. Gyenge. 
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Környezetismeret       1. évfolyam 

         2. évfolyam 1. félév 

 

            Minősítés 

 

Értékelt      

tevékenység 

Jeles Jó Megfelelő 

Felzár-

kóztatásra 

szorul 

F
ej

le
sz

te
n

d
ő

 

te
r
ü

le
t 

FOGALMAK 

MEGTANULÁSA 
Pontos. Jó. Bizonytalan. Gyenge. 

 

FOGALMAK 

ALKALMAZÁSA 
Biztos. Jó. Bizonytalan. Gyenge. 

 

BESZÁMOLÁS AZ 

ISMERETEKRŐL 
Önállóan. Kevés segítséggel. Sok segítséggel. Nem tud. 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK 

MEGLÁTÁSA 
Biztos. Jó. Bizonytalan. Gyenge. 

 

MUNKAVÉGZÉS Példás. Jó. Bíztatni kell. Nem megfelelő. 

 

ÉRDEKLŐDÉS Sokrétű. 
Részterületek 

érdeklik. 
Változó. Érdektelen.. 
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Ének-zene         1. évfolyam 

         2. évfolyam 1. félév 

 

         Minősítés 

 

Értékelt        

tevékenység 

Jeles Jó Megfelelő 

Felzár-

kóztatásra 

szorul 

F
ej

le
sz

te
n

d
ő

 

te
r
ü

le
t 

DAL ÉNEKLÉSE Kiváló. Jó. Megfelelő. Gyenge. 

 

RITMUS 

 FELISMERÉSE 
Kiváló. Jó. Megfelelő. Gyenge. 

 

RITMUS 

MEGSZÓLALTAT

ÁSA 

Biztos. Néha téveszt. Bizonytalan. Nem tudja. 

 

DALLAM- 

FELISMERÉSE 
Kiváló. Jó. Megfelelő. Gyenge. 

 

GYERMEKJÁ-

TÉKOK 

SZABÁLYAINAK 

BETARTÁSA 

Szabályokat betartja, 

másokat is ösztönöz. 

 Szabályokat 

betartja. 

Megfelelő, még 

nem teljesen 

sajátja, de 

igyekszik. 

Kifogásolható, 

gyenge, másokat 

zavaró. 
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Testnevelés és sport       1. évfolyam 

         2. évfolyam 1. félév 

 

         Minősítés  

 

Értékelt        

tevékenység 

Jeles Jó Megfelelő 

Felzár-

kóztatásra 

szorul 

F
ej

le
sz

te
n

d
ő

 

te
r
ü

le
t 

TANÍTÁSI ÓRÁN Aktív, öntevékeny. Tevékeny. 
Bíztatásra 

tevékeny. 
Nem tevékeny. 

 

RENDGYAKOR-

LATOK 

MEGÉRTÉSE, 

VÉGREHAJTÁSA 

Gyors, pontos. Jó. Megfelelő. Segítségre szorul. 

 

UGRÁS Kiváló. Jó. Megfelelő. Gyenge 

 

FUTÁS Kiváló. Jó. Megfelelő. Gyenge. 

 

DOBÁS Kiváló. Jó. Megfelelő. Gyenge. 

 

GYAKORLATOK 

VÉGREHAJTÁSA 
Folyamatos, pontos. Folyamatos. Kissé akadozó. Segítségre szorul. 

 

JÁTÉKOK, 

VERSENYEK 

SZABÁLYAINAK 

BETARTÁSA 

Önállóan betartja, 

másokat is ösztönöz. 
Betartja. 

Bizonytalan, 

segítségre 

szorul. 

Nem tartja be. 

 

TÁRSAIHOZ 

VALÓ VISZONYA 

Együttműködő, pozitív 

mintát nyújt. 
Együttműködő. 

Felnőtt 

irányításával 

megfelelő. 

Elutasító. 
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Amennyiben a tanuló évközben iskolát kíván változtatni, a szöveges értékelést az alábbiak 

szerint kell átalakítani. 

 

1-4. évfolyamon: 

jeles =   5 

jó =  4 

megfelelő= 3 

felzárkóztatásra szorul 

 

5-8. évfolyamon 

 

A tantervi követelményeknek:: jeles          / 5 /    

     jó              / 4 / 

     közepes    / 3 / 

     elégséges  / 2 / 

     elégtelen   / 1 / szinten felelt meg. 

 

Jeles  / 5 /:        a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. 

 

Jó  / 4 /:             a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. 

 

Közepes / 3 /:   a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget.

  

 

Elégséges / 2 /:  a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, de 

a tovább haladáshoz szükséges minimális ismeretek                          kel, 

jártassággal rendelkezik. 

 

Elégtelen  / 1 /: a tantervi követelményeknek a nevelő útbaigazításával sem tud  eleget 

tenni. A minimumot sem ismeri. 

 

 

 

 

 

 

 



- 193 - 

 

4. 4.  Az értelmileg akadályozott tanulók és a pervazív fejlődési zavarban szenvedő  

(autista, autisztikus) értelmileg akadályozott tanulók értékelése 

 
 Az értékelés formái, a magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

Az értékelés és minősítés a tananyagban való előrehaladásról szolgál tájékoztatásul, 

elsősorban a szülők számára. 

Az értékelés és minősítés alapfunkciója az autizmussal élő tanulóknál eltér attól, amely az 

oktatásban megszokott. 

Az értékelés elvont szociális elvárásokat tartalmazó formája számukra nem motiváló és 

információ értékű. A konkrét, azonnali és folyamatos visszajelzés viszont jól érthető, 

informatív, ezért az egyéni képességeknek megfelelő szintű értékelési rendszer hatékony az 

önértékelés, önkontroll kialakításában. A visszajelzés lehetőleg pozitív tartalmú legyen, 

fogalmazódjon meg a tanuló számára, hogy miként lehetne sikeresebb. Az értékelésnél az a 

legfontosabb szempont, hogy a gyermek önállóbbá vált-e és hogy milyen mértékben képes 

ismereteit alkalmazni. 

 Az értékelés alapelve az, hogy a tárgyi követelmények elsajátítása, valamint a gyermek 

önmagához mért teljesítménye milyen, fejlődésének üteme hogyan alakul.  

 

Az értékelés: 

 

Időbenisége:  

 

Évi 4 alkalommal történik a szülők tájékoztatása a gyermek előmeneteléről. A 

speciális fejlesztő tagozat tanárai úgy gondolták, hogy a törvényben előírt év végi 

bizonyítványon kívül év közben – novemberben, januárban és márciusban is – írásos 

formában jeleznek a szülőknek az addig elért eredményekről.    

 

 

Formája: 
 

Az értékelés 3 módozatban történik az év végi bizonyítványban. 

 

1.  Szöveges értékelés: 1. csoportos/osztályos tanulók részére 

2. Űrlap kitöltése:              2-4. csoportos/osztályos tanulók részére, a bizonyítvány 

mellékleteként kiadjuk 

 3.    Érdemjegyes értékelés: 5-8. csoportos/osztályos tanulók részére 

 

Év végi bizonyítványban a tanulók dicséretet is kaphatnak. 

 

 

 

1.sz. melléklet: Félévi bizonyítvány 2-4. csoportos (értelmileg akadályozott, ill. értelmileg 

akadályozott autista) tanuló részére 

2.sz. melléklet: Tanév végi értelmileg akadályozott, ill. értelmileg akadályozott autista 

tanulók részére 

3. sz. melléklet: Év végi bizonyítvány 2-4. osztályos tanulásban akadályozott autista tanulók 

részére 

4. sz. melléklet: Félévi értesítő tanulásban akadályozott autista tanulók részére 

 



- 194 - 

 

 

A félévi bizonyítvány – félévi értesítő néven – egy külön, erre a célra összeállított 

szempontsort követ és így nyújt tájékoztatást. 

 

A tanulók fejlődésének nyomon követése év közben folyamatos. 

A tudásszint rögzítése felmérő lapokkal 

- év elején 

- nagyobb témák feldolgozása után 

- év végén történik. 

 

Az értékelés és minősítés a tananyagban való előrehaladásról szolgál tájékoztatásul, 

elsősorban a szülők számára. 

Az értékelés és minősítés alapfunkciója az autizmussal élő tanulóknál eltér attól, amely 

az oktatásban megszokott.  

 

Az értékelés elvont szociális elvárásokat tartalmazó formája számukra nem motiváló és 

információ értékű. A konkrét, azonnali és folyamatos visszajelzés viszont jól érthető, 

informatív, ezért az egyéni képességeknek megfelelő szintű értékelési rendszer hatékony az 

önértékelés, önkontroll kialakításában. A visszajelzés lehetőleg pozitív tartalmú legyen, 

fogalmazódjon meg a tanuló számára, hogy miként lehetne sikeresebb. Az értékelésnél az a 

legfontosabb szempont, hogy a gyermek önállóbbá vált-e és hogy milyen mértékben képes 

ismereteit alkalmazni. 

 Az értékelés alapelve az, hogy a tárgyi követelmények elsajátítása, valamint a gyermek 

önmagához mért teljesítménye milyen, fejlődésének üteme hogyan alakul.  

A minősítés lehetséges fokozatai az 1-4. évfolyamokon: 

  

sokat fejlődött 

 fejlődött 

 részterületen fejlődött 

 változatlan 

 hanyatlott 

 

 

A fokozatok a legutolsó minősítéshez viszonyított állapotot, valamint a tantárgyi tantervekben 

meghatározott tartalmak elsajátításának mértékét tükrözik. 

 

Az 5. évfolyamtól kezdődően megjelenik az érdemjeggyel történő minősítés a következő 

módon: 

 

Jeles az, aki: sokat fejlődött, a minimális teljesítményeknél sokkal többet teljesített 

Jó az, aki: fejlődött, a minimális teljesítményeknél többet teljesített 

Közepes az, aki: részterületen fejlődött, a minimális teljesítmények teljesítésével  

Elégséges az, aki nem fejlődött, de a minimális teljesítményeket teljesítette  

Elégtelen az, aki: nem fejlődött, vagy hanyatlott, a minimális teljesítményeket nem 

teljesítette. 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az adott évfolyamra előírt 

minimális teljesítményeket elérte. Önállónak tekintendő a gyermek teljesítménye akkor 

is, ha valamely vizuális segédeszköz alkalmazásával éri azt el. 
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A magatartás és szorgalom értékelésének formája, minimális teljesítményei 

 

A magatartás és szorgalom év végi minősítése szövegesen történik, az 5. évfolyamtól 

osztályzással. 

 

Magatartás alatt értjük a gyermek adaptív viselkedésének, környezetéhez való alkalmazkodó 

képességének szintjét, önkontrolljának mértékét. 

 

A magatartás értékelésénél a következő szempontokat vesszük figyelembe:  

 

1-4. évfolyamon: 

a) Irányíthatósága: 

- jól irányítható 

- irányítható 

- nehezen irányítható 

 

b) Viszonyulása tárgyakhoz: 

- adequatan 

- romboló módon 

 

c) Viszonyulása társaihoz: 

- jól kapcsolódik 

- nehezen kapcsolódik 

- nem kapcsolódik 

- agresszív 

 

d) Viszonyulása nevelőihez: 

- jól kapcsolódik 

- nehezen kapcsolódik 

- nem kapcsolódik 

- agresszív   

 

5-8. évfolyamon: 

 

Kiváló az, aki:  a megadott, tanult viselkedési szabályokat betartja. 

Jó az, aki:   a megadott viselkedési szabályokat felnőtt segítségével képes betartani. 

Változó az, aki:   alkalmanként segítséggel sem tartja be a tanult viselkedési szabályokat, 

ilyenkor inadaptív viselkedést mutat (pl. hipermotilitás, passzivitás, 

sztereotip viselkedés, esetleg agresszió, autoagresszió). 

Gyenge az, aki:  gyakran autoagresszív, agresszív, vagy egyéb súlyos 

viselkedésproblémát mutat (pl. szökés). Önmagát, környezetét súlyosan 

veszélyezteti. 

 

 

A gyermek szorgalmának értékelése az önmagához mért fejlődésben tükröződik. 

 

Szorgalom fogalmával jellemezzük, minősítjük a gyermek motiválhatóságát, aktivitásának, 

aktivizálhatóságának mértékét.  

 



- 196 - 

 

Fokozatai  

1-4. évfolyamon:  

 kimagasló 

 folyamatosan jó 

 igyekvő 

 ingadozó 

 hanyatló 

 hanyag 

 

5-8. évfolyamon: 

Kiváló az, aki: bizonyos tanult aktivitásokat önként, külső motiváció nélkül is elvégez, 

teljesítménye egyenletes. 

Jó az, aki:  biztos motivációs bázissal rendelkezik, teljesítménye egyenletes. 

Változó az, aki:  csak bizonyos körülmények között aktivizálható. 

Hanyag az, aki:  nem aktív, nem motivált, csak teljes irányítással képes elvégezni 

aktivitásait.  
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1. sz. melléklet: Tantárgyi értékelés az értelmileg akadályozott és az értelmileg akadályozott autista tanulók 

részére 

 
Óvoda, Általános Iskola, EGYMI 

1035 Budapest, Szellő u. 9-11. 

 

 

 

FÉLÉVI ÉRTESÍTŐ 
 

 

Név:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ….  

Csoport:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …………………..  

Évfolyam:………………………………………..  

Tanév:  …………………………………………  
 

 

 

 
Magatartása: 

 

 

 
Irányíthatósága: 

- jól irányítható 

- irányítható 

- nehezen irányítható 

nehezen irányí 

Viszonyulása tárgyakhoz: 

- megfelelő 

- romboló módon 

 

Viszonyulása társaihoz: 

- jól kapcsolódik 

- kapcsolódik 

- nehezen kapcsolódik 

- nem kapcsolódik 

- agresszív 

 

Viszonyulása nevelőihez: 

- jól kapcsolódik 

- kapcsolódik 

- nehezen kapcsolódik 

- nem kapcsolódik 

- agresszív   

 

 

 

Szorgalom:   

- kimagasló     

- folyamatosan jó     

- igyekvő     

- ingadozó    

- hanyatló    

- hanyag 
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Kommunikáció: 

 

Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                        hanyatlott 

Beszéde:  jól érthető – nehezen érthető - túl gyors – vontatott – halk -hangos 

   nyelvtanilag hibás – alakilag hibás – udvarias – nem udvarias –  

                     nem beszél 

Nyelvi kifejezés:  kezdeményez – saját szükségleteire irányul –  

                           kérdésre megfelelően válaszol – nem kezdeményez 

                            szavakat mond – tőmondatokat használ –  

                            bővített mondatokat alkot – választékosan fejezi ki magát 

Beszédértése:  nagyon jó – megfelelő - gyenge 

Szókincse:       gazdag – megfelelő – szegényes 

Gesztusok ismerete: jól megérti – néhányat ért – néhányat alkalmaz – sokat alkalmaz 

Kommunikációs eszköz (tárgy, kártya, gesztusok) használata:  

                        megérti – nem érti 

                       többnyire használja – 

                       néhány szituációban használja –  

                        még nem használja 

 

 

Olvasás-írás  

 

Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                        hanyatlott 

Olvasás:          betűket felismer – szótagokat olvas – szavakat olvas –  

                       mondatokat olvas 

Szövegértés:   megérti – segítséggel érti – még nem érti meg 

Írás:                betűelemeket átírja – betűelemeket másol – betűt átír – betűt másol 

                        betűt összeköt – szavakat másol – tollbamondás után ír  

Írásmunka külalakja:  rendezett – rendezetlen 

Írástempója:    megfelelő   lassú - nagyon lassú  

 

 

Számolás-mérés  

 

Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                        hanyatlott 

Számfogalma:    …… számkörben: - biztos  - megfelelő - még bizonytalan 

Számjegyek írása:  átír – másol – tollbamondás után ír 

Problémamegoldó gondolkodás:  önállóan megoldja - kevés segítséggel 

                             sok segítséggel  

Műveletek végzése:  önállóan megoldja - kevés segítséggel - sok segítséggel  

Mérés:            önállóan – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Sorozatok:      önállóan – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Geometria.      önállóan – kevés segítséggel – sok segítséggel 
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Játékra nevelés: 

 

Játékban részvétele:   aktív – irányítással - passzív 

Játék szintje:    gyakorló játék  - konstrukciós játék  - szabályjáték 

                       szerepjáték 

Játszási szokása:   egyedül - társaival 

 

 

Önkiszolgálása (1-2.évf.): 

 

Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                        hanyatlott 

Étkezés:          önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Öltözködés:     önálló –kevés segítséggel – sok segítséggel 

Személyi higiénia:  önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

 

 

Életvitel és gyakorlat (3-4.évf.): 

 

Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                        hanyatlott 

Önkiszolgálás:  önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Háztartási ismeretek: önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Munkatempója:  megfelelő - lassú - nagyon lassú 

Munkavégzése:   aktív – bíztatást igényel – nehezen vonható be 

 

Ének-zene: 

 

Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                       hanyatlott 

Éneklés:          aktív – segítséget igényel – nehezen vonható be 

Ritmizálás:      önállóan ritmizál – utánozva visszaad - segítséggel –  

                        nem tudja lekövetni  

Zenehallgatás:   szívesen hallgatja – elviseli - elutasítja   

 

 

Ábrázolás-alakítás: 

 

Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                        hanyatlott 

Rajz, festés:     önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Papír- és textilmunkák: önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Képlékeny anyagok megmunkálása: önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Kézügyessége:  fejlett – jó - fejlesztésre szorul 

Munkája:    esztétikus – megfelelő - elfogadható   

Eszközök használata: önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel   

 

 

 

 



- 200 - 

 

Mozgásnevelés: 

 

Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan -  

                       hanyatlott 

Elemi mozgások:  szabályos – pontatlan – segítséggel 

Dobások, labdás gyakorlatok:  szabályos – pontatlan – segítséggel 

Tornaeszközök használata:       szabályos – segítséggel – bátortalan 

Veszélyérzete:  megfelelő – túlzott megfelelő – változó – gyenge – gyenge 

 

 

A tanuló feladatvégzésének általános jellemzői: 

 

Feladattartása:   megfelelő – változó – gyenge 

Munkatempója:  megfelelő - lassú - nagyon lassú 

Figyelme:             kitartó – hullámzó – alig felkelthető   

Kudarctűrése:     megfelelő – változó – gyenge 

Együttműködési készsége: megfelelő – változó – gyenge 

Szabálytudata:    megfelelő – változó – gyenge 

 

 

A tanuló előmenetelének minősítése: 

 

- sokat fejlődött 

- fejlődött 

- részterületen fejlődött 

- változatlan 

- hanyatlott 

 

 

Dicséret: 

  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  

 

 

Megjegyzés: 

  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  

 

 

 

Budapest, ………..……………….……….  

 

 

 

  ..............................................   ..............................................  

 gyógypedagógus gyógypedagógus  
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2. sz. melléklet: Tantárgyi értékelés az értelmileg akadályozott és az értelmileg akadályozott autista tanulók 

részére 

 
Óvoda, Általános Iskola, EGYMI 

1035 Budapest, Szellő u. 9-11. 

 

 

TANÉV VÉGI ÉRTESÍTŐ 
 

 

 

Név:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ….  

Csoport:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …………………..  

Évfolyam:………………………………………..  

Tanév:  …………………………………………  
 

 

 
Magatartása: 

 

 
Irányíthatósága: 

- jól irányítható 

- irányítható 

- nehezen irányítható 

nehezen irányí 

Viszonyulása tárgyakhoz: 

- megfelelő 

- romboló módon 

 

Viszonyulása társaihoz: 

- jól kapcsolódik 

- kapcsolódik 

- nehezen kapcsolódik 

- nem kapcsolódik 

- agresszív 

 

Viszonyulása nevelőihez: 

- jól kapcsolódik 

- kapcsolódik 

- nehezen kapcsolódik 

- nem kapcsolódik 

- agresszív   

 

 

 

Szorgalom:   

 

- kimagasló   

- folyamatosan jó     

- igyekvő    

- ingadozó     

- hanyatló   

- hanyag 
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Kommunikáció: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                      hanyatlott 

Foglalkozásokon való részvétele: aktív – időnként bíztatni kell –  

                       folyamatos segítséget igényel - elutasító 

 

 

Olvasás-írás  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                        hanyatlott 

Foglalkozásokon való részvétele: aktív – időnként bíztatni kell –  

                      folyamatos segítséget igényel - elutasító 

 

Számolás-mérés  

 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                        hanyatlott 

Foglalkozásokon való részvétele: aktív – időnként bíztatni kell –  

                      folyamatos segítséget igényel - elutasító 

 

 
Játékra nevelés: 

 

Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                        hanyatlott 

Gyakorló játék:  önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Konstrukciós játék:    önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 
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Szerepjáték:     önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Didaktikus játék:    önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Szabályjáték     önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Spontán játék    önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Szabadban játszható játék  önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

 

 

Önkiszolgálása (1-2.évf.): 

 

Előmenetele:    sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                         hanyatlott 

Öltözködés:      önálló –kevés segítséggel – sok segítséggel 

Személyi higiénia:      önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Étkezés:           önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Környezetrendezés, -megóvás: önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

 

 

Életvitel és gyakorlat (3-4.évf.): 

 

Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                        hanyatlott 

Textilmunkák:  önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Egyszerű háztartási munkák:       önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők: önálló – kevés segítséggel –    sok segítséggel 

Anyagok alakítása:                   önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

 

 

Ének-zene: 

 

Előmenetele:    sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                         hanyatlott 

Gyermekdalok-népdalok:     aktív – segítséget igényel – nehezen vonható be 

Ünnepkörök dalai:                aktív – segítséget igényel – nehezen vonható be 

Ritmus- és hallásfejlesztés:  önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Zenehallgatás:                       szívesen hallgatja – elviseli - elutasítja   

 

 

Ábrázolás-alakítás: 

 

Előmenetele:    sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan 

                         hanyatlott 

Formázások különböző anyagokból: önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Építés:                                                önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Papír formálása, alakítása:                 önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 

Vizuális ábrázolás:                             önálló – kevés segítséggel – sok segítséggel 
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Mozgásnevelés: 

 

Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – 

változatlan -  hanyatlott 

Rendgyakorlatok, téri tájékozódás:   szabályos – pontatlan – segítséggel  

Alapmozgások:                                  szabályos – pontatlan – segítséggel  

Testhelyzetek, kéziszer gyakorlatok: szabályos – pontatlan – segítséggel  

Légző gyakorlatok:                            szabályos – pontatlan – segítséggel  

Dobások, labdás gyakorlatok:            szabályos – pontatlan – segítséggel  

Játékos versenyek:                             szabályos – pontatlan – segítséggel  

 

 

A tanulók feladatvégzésének általános jellemzői: 

 

Feladattartása:    megfelelő – változó – gyenge 

Munkatempója:   megfelelő - lassú - nagyon lassú 

Figyelme:            kitartó – hullámzó – alig felkelthető   

Kudarctűrése:      megfelelő – változó – gyenge 

Együttműködési készsége:  megfelelő – változó – gyenge 

Szabálytudata:     megfelelő – változó – gyenge 

 

 

A tanuló előmenetelének minősítése: 

 

- sokat fejlődött 

- fejlődött 

- részterületen fejlődött 

- változatlan 

- hanyatlott 

 

 

Dicséret: 

  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  

 

Megjegyzés: 

  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  

 

 

 

Budapest, ………..……………….……….  

 

 

 

  ..............................................   ..............................................  

       gyógypedagógus     gyógypedagógus  
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Tantárgyi értékelés                             

 
3. sz. melléklet: Tanév végi bizonyítvány a tanulásban akadályozott autista tanulók részére           

 

Óvoda,Általános Iskola, EGYMI 

1035 Budapest III. ker. 

Szellő utca 9 -11.  

 

 

TANÉV VÉGI BIZONYÍTVÁNY 
 

………/……….. tanév 
 

 

…………………………………   …….. osztályos tanuló haladásáról 

 
Magatartása:        

 
Irányíthatósága: 

- jól irányítható 

- irányítható 

- nehezen irányítható 

nehezen irányí 

Viszonyulása tárgyakhoz: 

- megfelelően 

- romboló módon 

 

Viszonyulása társaihoz: 

- jól kapcsolódik 

- nehezen kapcsolódik 

- nem kapcsolódik 

- agresszív 

 

Viszonyulása nevelőihez: 

- jól kapcsolódik 

- nehezen kapcsolódik 

- nem kapcsolódik 

- agresszív   

 

 
Szorgalma:  kimagasló   - folyamatosan jó  -  igyekvő   -    ingadozó -  hanyatló     -    

hanyag  
 

Magyar nyelv és irodalom: 

Előmenetele:  sokat fejlődött  -  fejlődött  -   részterületen fejlődött   -    változatlan     -   

hanyatlott 

Nyelvi értés:        jól megérti az új információt    -    kevés segítséggel    -  sok segítséggel 

                              jól megérti az ismert szituációt   -  kevés segítséggel   -   sok segítséggel 

Nyelvi kifejezés:   kezdeményez  -  saját szükségleteire irányul  -  kérdésre válaszol   -   

nem  kezdeményez 

 

Olvasás-szövegértés:   hibátlanul  -  kevés hibával  -  sok hibával   -  segítséggel   - 

még nem tudja 

Íráshasználat:     hibátlanul  -  kevés hibával   -   sok hibával   -  segítséggel  -   még nem írja 

Írástempója:    lendületes -  megfelelő - lassú  -    nagyon lassú  

 
Matematika: 
Előmenetele:    sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan - hanyatlott 

Számfogalma:    ….. számkörben:       biztos  -  megfelelő - még bizonytalan 
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Problémamegoldó gondolkodás:     pontosan   -- kevés hibával - sok hibával  - még nem tudja 

Számolás:              pontosan - kevés hibával - sok hibával      -      még nem tudja 
Mérés:       pontosan    - kevés hibával - sok hibával - még nem tudja 
Sorozatok:       pontosan    - kevés hibával  - sok hibával    - még nem tudja 
Síkidomok, testek:     pontosan - kevés hibával - sok hibával      - még nem tudja 
Számjegyek írása:    pontosan - kevés hibával - sok hibával    - még nem tudja 

 

Erkölcstan: 

Fogalmak megértése:   biztos – megfelelő – bizonytalan 

Ismeretek alkalmazása:  biztos – megfelelő – bizonytalan 

Aktivitás, érdeklődés:  érdeklődő – kis segítséggel vesz részt az órán – sok segítséggel vesz részt 

 

Környezetismeret: 

Tájékozódása térben:   biztos – megfelelő – bizonytalan 

Tájékozódása időben:  biztos – megfelelő – bizonytalan 

Növények, állatok ismerete:  biztos – megfelelő – bizonytalan 

Testünk és egészségünk:  biztos – megfelelő – bizonytalan 

 

Informatika (3-4. o):  

Alkalmazói ismeretek:  biztos – megfelelő – bizonytalan 

Gépírás:    biztos – megfelelő - bizonytalan 

 

 

Rajz és vizuális kultúra: 
Előmenetele:   sokat fejlődött – fejlődött – részterületen fejlődött – változatlan – hanyatlott 

Rajz, festés:      önálló     -     kis segítséget igényel     -     sok segítséget igényel 
Építés (3-4.évf.):          önálló     -     kis segítséget igényel     -     sok segítséget igényel 
Papír- és textilmunkák:  önálló     -     kis segítséget igényel      -    sok segítséget igényel 
Formázás:                           önálló     -     kis segítséget igényel      -    sok segítséget igényel 
Kézügyessége:           fejlett    -      jó      -    fejlesztésre szorul 
Munkája:   esztétikus     -  megfelelő    - kis segítséget igényel 

Eszközök használata:  önálló    -      kis segítséget igényel    -      sok segítséget igényel 

 
Ének-zene: 

Előmenetele:    sokat fejlődött   -  fejlődött   -  részterületen fejlődött  -  változatlan   -   hanyatlott  
Éneklés:        önállóan tudja    -  segítséggel tudja    -  szereti   -   nem szereti 
Ritmizálás:    önállóan tudja   -  segítséggel tudja   -    nem követi   -    utánozva visszaad 

 
Testnevelés: 
Előmenetele:   sokat fejlődött  -   fejlődött   -  részterületen fejlődött   -  változatlan  -   hanyatlott 

Alapmozgások:                           szabályos  -   pontatlan   -  segítséggel  
Dobások, labdás gyakorlatok:    szabályos  -   pontatlan  -  segítséggel 
Tornaeszközök használata:       szabályos  -   pontatlan   -  segítséggel  -   bátortalan 

Veszélyérzete:                            megfelelő   -  túlzott    -     gyenge 

 
Életvitel és gyakorlati ismeretek: 

Előmenetele:     sokat fejlődött  -    fejlődött   -   részterületen fejlődött     -    változatlan   -   hanyatlott 
Önkiszolgálás:                                              önálló   -  részben önálló   -  csak segítséggel tudja 
Háztartási ismeretek:                                  önálló   -  részben önálló  -   csak segítséggel tudj 
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Dicséret: 

  ............................................................................................................................  

  ............................................................................................................................  

  ............................................................................................................................  

 

 
Megjegyzés: 

  ............................................................................................................................  

  ............................................................................................................................  

  ............................................................................................................................  

 

Budapest, 20….  ………………. hó ………. nap 

 

  

  ........................................   ........................................  

 gyógypedagógus gyógypedagógus 
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4. sz. melléklet: tanulásban akadályozott autista tanulók részére félévi értesítő 

 

                   

Óvoda,Általános Iskola, EGYMI 

1035 Budapest III. ker. 

Szellő utca 9 -11.  

 

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS 
       

 ………………………………….  

   Név              ……………osztály  

 
Magatartás: jól irányítható 

 i rányítható  

 nehezen irányítható  

Szorgalom:    

 
folyamatosan jó  

ingadozó  

hanyag 

Viszonyulása társaihoz: jól  kapcsolódik  

 nehezen kapcsolódik  

 nem kapcsolódik  

  
Viszonyulása felnőttekhez: jól  kapcsolódik  

 nehezen kapcsolódik  

 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

 

 

 

Matematika: 

 

 

 

Erkölcstan: 

 

 

 

 

Környezetismeret:   

 

 

nem kapcsolódik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jól  megfelel t  

megfelel t  

gyenge 

 

 

jól  megfelel t  

megfelel t  

gyenge 
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Ének-zene:       

 

 

 

Rajz és vizuális kultúra:              

 

 

 

Informatika: (3-8. o.)                                         

 

 

 

                                                        

 

jól  megfelel t  

megfelel t  

gyenge 

 

jól  megfelel t  

megfelel t  

gyenge 

 

jól  megfelel t  

megfelel t  

gyenge 

 

 

Életvitel és gyakorlati ismeretek: jól  megfelel t  

megfelel t  

gyenge 
  

 Testnevelés: jól megfelelt 

 megfelel t  

 gyenge 

  
Összegezve  fe jlődése jó  ütemű  

 fe jlődése lassú,  de  egyenletes  

 fe jlődése felgyorsul t  

 fe jlődése le lassul t  

 fe jlődése szakaszos  /egyenet len/  

 fe jlődésében megáll t  

 fe jlődésében visszaeset t  

 

Budapest, 20… január  ….  

 

 

        

 ………………………….                                    ……………………….. 

            gyógypedagógus                                                 gyógypedagógus 

 

 

 
 

4. 5.  Gyógypedagógiai óvodások értékelése 
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Születési ideje: …………………………………… 

 

Megfigyelés ideje: ……………………………….. 

 

Megjelenése: 
Testileg korához képest fejlettebb/ megfelelően fejlett/ fejletlenebb. 

 

MAGATARTÁS 

 

Beilleszkedés 

- a csoportba jól beilleszkedett 

- nehezen illeszkedett be 

- nem tudott beilleszkedni 

Kapcsolata társaival  
- A csoportban irányító szerepet tölt be 

- Társaival kapcsolatot kezdeményez 

- A kialakult játékban részt vesz 

- Egy gyerekhez kötődik: ……... (gyermek neve) 

- Társaival kapcsolatot nem kezdeményez 

- Szinte nincs kapcsolat a gyerekekkel 

- Félrehúzódó, társaival egyáltalán nincs kapcsolata 

- Társaival agresszív nyíltan / titokban 

Kapcsolata felnőttekkel 

- Minden felnőttet szívesen, szeretettel fogad 

- Számára ismerős felnőtteket szereti, idegenekkel        tartózkodó 

- Egyes felnőttekhez nagyon erősen kötődik 

- Mindenkivel tartózkodó, de lassan feloldható 

- Minden kapcsolatot elutasít 

- Felnőttekkel agresszív 

Csoportos foglalkozásokon  

- jó és állandó kapcsolat tartható vele, aktív, együttműködő 

- folyamatos kapcsolat tartható vele, de gyakran noszogatni kell 

- a tevékenységben hangulatától függően részt vesz 

- szuggesztív irányítás mellett vonható be a foglalkozásokba 

- nem együttműködő, nem kapcsolódik be 

 

- figyelme kiterjed az egész foglalkozásra (20-30 perc) 

- figyelme néha ellankad, ilyenkor személyesen kell hozzá fordulni 

 

 

MEGISMERŐ TEVÉKENYSÉG 

 

Színismerete 

- négy alapszínt felismeri, megnevezi 

- bizonytalanul ismeri fel, megnevezésben néha téveszt 

- színt színnel egyeztet 

- egy-egy színt ismer: ……………………….. 

- színeket nem ismer 

Három alapformát (kör, négyzet, háromszög) jól / bizonytalanul / nem differenciál. 

Egyeztetés  

- képet képpel egyeztet 

- képet tárggyal egyeztet 

- tárgyat tárggyal egyeztet 

- nem egyeztet 

Testséma ismeret 

- főbb testrészeket magán / máson / babán / képen megmutat 

- főbb testrészeket megnevez 

- egy-egy testrészt felismer:……………………………… 

- testrészeket nem ismer fel 

 

ÖNKISZOLGÁLÁS 

Szobatisztaság 

- toalett használathoz semmilyen segítséget nem igényel 

- szükségletét szóban / gesztussal jelzi  

- rendszeres ültetés mellett száraz marad 

- rendszeres ültetés mellett is előfordulnak „balesetek” 

- pelenkás nappalra is / csak alváshoz 

Étkezés   

- villával önállóan eszik 

- kanállal önállóan eszik 

- kanállal segítséggel eszik 

- etetni kell 

- pohárból önállóan iszik 

- pohárból csak segítséggel iszik 

- itatni kell 

- darabos ételt jól rág 

- nem rág, pépeset eszik 
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A játékos utánzógyakorlatokat  

- néhány elemét utánozza 

- nem utánozza 

- beszéddel kíséri 

- beszéddel olykor kíséri 

- beszéddel nem kíséri 

 

FINOMMOTORIKA 

Eszközhasználat  

- rendeltetésüknek megfelelően használja, segítség nélkül 

- kevés segítséggel használja 

- sok segítséggel használja 

- helytelenül használja, de segítséget nem tűr 

- nem használja, nem keltik fel érdeklődését 

- lesöpri az asztalról 

Spontán rajza 

- lengővonalas firka 

- körkörös firka 

- az ábrázolás szándékával „rajzol” (megnevezi), de még nem felismerhető 

- felismerhető figurális 

Nyomatéka túl erős/ megfelelő/ gyenge 

Emberábrázolás 

- kezdetleges fej – láb ember 

- rajzán minden főbb testrész megtalálható 

- rajzán apróbb részletek is megtalálhatók (pl.arc részei, ujjak) 

- rajza korának teljesen megfelelő 

- diktálásra ábrázol 

- minta után ábrázol (másol) 

- nem ábrázol 

Papírhatárt betartja/ nem tartja be. 

Ceruzafogása 

- megfelelő 

- 3 ujjas 

- marokfogás 

- nem fog rá ceruzára 

Kezessége  

-  kialakult: bal / jobb kezes 

-  még nem alakult ki 

 

- figyelme rövid időre köthető le, hamar kifárad 

- figyelme állandóan elkalandozik 

Egyéni foglalkozásokon 

- aktív, érdeklődő, jól foglalkoztatható 

- aktív, de kevéssé érdeklődő 

- a csoportos foglalkozásokhoz képest kevésbé aktív 

- a kétszemélyes kapcsolatot nehezen fogadja el 

Jutalmazásra 

- örömmel reagál 

- változóan, hangulatától függően reagál 

- közömbös marad 

- elutasítja 

Büntetésre 

- dacosan reagál 

- megbánással reagál 

- közömbös marad 

- valószínűleg nem érti a szituációt 

- mindennek, ami vele történik, örül 

 

BESZÉD 

 

Beszédértés 

- alacsony szintű társalgás kialakítható vele 

- összetett utasításokat megért 

- egyszerű utasításokat megért 

- erősen tagolt szóbeli közlést megért 

- gesztusokkal kísért közlést ért meg 

- a sokat használt, általa ismert felszólításokat érti meg 

- csak a nevére reagál 

- nevére nem reagál 

Beszédutánzó készség 

- a tanult szavakat, fogalmakat ügyesen utána mondja 

- csak nehezen tanulja meg a szavakat, sok hibával mondja a felnőtt után 

- hibásan utánoz, spontán nem javít 

- irányításra sem javítja a szavakat 

- utánmondás helyett csak a száját mozgatja 

- nem mondja a felnőtt után az elhangzottakat 

Beszédkésztetés 

- szívesen kommunikál, van közölnivalója 

- magától ritkán beszél, kérdésekre válaszol 
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- csendes, halkan, bizonytalanul beszél, főleg kérdésekre ad rövid választ 

- van közölnivalója, de nem tudja kifejezni magát 

- nincs vagy alig van mondanivalója 
 

 

Beszédprodukció, önkifejezés (tartalmi elemzés) 

- kerek, egész mondatokban beszél (magáról egyes szám első vagy 

harmadik személyben beszél) 

- töredékes mondatokban beszél 

- agrammatikus mondatokban beszél 

- főleg szavakban, néha mondat értékű szavakban beszél 

- csak néhány szót ejt, inkább gesztusokkal, jelekkel fejezi ki magát 

- csak hangokat ad ki és mutogat 

- semmilyen hangot nem hallat 

- sírással, nyugtalansággal fejezi ki magát 
 

Beszédérthetőség (alaki elemzés) 

- beszéde viszonylag tiszta, érthető 

- elmosódottan, de érthetően beszél 

- beszéde nehezen érthető 

- beszéde nem érthető, csak hangokat hallat 

 

JÁTÉK 

 

- új játékokat kezdeményez 

- a játékban irányító szerepet tölt be 

- egy-egy társával szeret játszani, leginkább ………………….-val 

- többnyire egyedül játszik, de mások közeledését, elfogadja 

- többnyire egyedül játszik, mások közeledését nem fogadja el 

 

Kedvenc játéktevékenysége spontán helyzetben: 
....…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
 

Játéktárgy-használat 

- a játékokat rendeltetésszerűen használja 

- nem rendeltetésszerűen használja (pl. dobál vagy rág) 

Kitartás 

- hosszú ideig játszik egy játékkal elmélyülten (20-25 perc) 

- hosszabb ideig játszik, de több játékkal 

- játékát hamar elunja (5-10 perc) és másikat keres 

 

- játéka kapkodó, szétszórt (1-2 perc) 

- semmilyen játéktárgy nem köti le figyelmét 

 

 

Irányított játékban  

- szívesen vesz részt 

- bevonható 

- nem szívesen vesz részt, gyakran kiáll 

- nem vonható be 

 

MOZGÁS 

Spontán tartások 

- biztosan áll 

- kapaszkodva áll 

- támasz nélkül ül talajon / széken 

- támasztékkal ül 

- spontán helyzetben hanyatt fekszik 

Járás, futás 

- biztosan jár, nehezített (egyenetlen) talajon is 

- járása harmonikus 

- széles alapon, „mackósan” jár, de biztosan 

- teli talpra lép 

- járása ingatag, bizonytalan 

- kapaszkodva / vezetve jár (egy kézzel - két kézzel) 

- biztosan, ütemesen fut 

- nem tud futni 

Ugrálás, ugrás 

- páros lábbal egyhelyben ugrál  

- páros lábbal előre haladva ugrál 

- nem tud ugrálni 

- földre lefektetett zsinórt vagy karikát átugrik 

- zsámolyról leugrik 

- utánlépéssel próbál ugrani 

- nem tud ugrani 

Járás lépcsőn 

- felfelé: kapaszkodással / kapaszkodás nélkül/ váltott lábbal / mellélépéssel 

- lefelé: kapaszkodással / kapaszkodás nélkül/ váltott lábbal / mellélépéssel 

- nem tud lépcsőn járni 
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Öltözködés  

- önállóan öltözik, vetkőzik 

- segítséggel öltözik, de önállóan vetkőzik 

- segítséggel öltözik, vetkőzik 

- teljes kiszolgálást igényel, de együttműködő 

- nem együttműködő 

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZOTTSÁGA 

 

- szülei nevét megmondja 

- társai nevét megmondja / társait névről felismeri 

- társai jelét megmondja / társai jelét tudja 

- nevét megmondja 

- jelét megmondja / felismeri 

- nevére reagál 

 

 

 

  

 

 

 

…………………………… 

intézményvezető 

 …………………………… 

gyógypedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 
………………………………………………… 

 

ÓVODAI ÉRTÉKELŐ LAPJA 

a 

  

 

 

 
…….….………………………………… 

csoportból 

 
 

 

 

…………………… 

nevelési év

Óvoda, Általános Iskola,  

Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

1035.  Szellő utca 9-11. 

OM: 038388 
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5.  A nemzeti etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését  szolgáló 

tananyag 

 
Iskolánk harmadik kerületi iskola, ahol kb. 135 ezer lakos él. E jelentős számú lakosságnak egy kis része nem magyar anyanyelvű, joguk volt nemzetiségi 

önkormányzatot létrehozni. 

Lakossági arányuk alapján létrehozott kerületi nemzetiségi önkormányzatok: 

 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 

 Görög 

 Lengyel 

 Német 

 Örmény 

 Román 

Ruszin 

 Szerb 

 Szlovák 

 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Célunk:  

- a fenti nemzetiségek népművészetének megismertetése (képek, könyvek, filmek segítségével – népköltészet, zene, képzőművészet, szokások, 

hagyományok) 

- értsék meg fogyatékos tanulóink, hogy mit jelent a kisebbségi önazonosság megőrzése, az erre való törekvés joga, történelmi hagyományaik 

ápolása, anyanyelvük megőrzése 

- a nemzetiségi kultúrák megismerése segítse elő a tolerancia képességét, a másság elfogadását és megbecsülését 

- térképen legyenek képesek megtalálni a kerületi nemzetiségek anyaországait 

- kiemelten kívánunk foglalkozni a cigány és a német (sváb) nemzetiség szokásaival, hagyományaival 

 

Felhasználjuk a kerület nemzetiségi kultúráját  bemutató időszakos és állandó kiállításait. (Braunhaxler Egyesület kiállítási anyaga) 
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Tekintettel tanulóink behatárolt képességére, a nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetését az 5. osztálytól tervezzük. 

Foglalkozások: 

  Színterei: Témái: 

 

 

foglalkozás 

éve: 

osztályfőnöki 

órák 

napközi vetélkedő Múzeum-

látogatás 

 

Bolgár 

 

2013-2014 

 
2 óra 4 óra II. félévben  

Bolgár népmesék, dalok, népi ruházat,     

Bolgárok története, 

Bolgár kertészek hazánkban. 

Görög 

 

2014-2015 

 
2 óra 6 óra II. félévben 

Népművészeti 

Múzeum 

 

Görög népmesék, mondák ,                    

Görögök története, hagyománya, ruhái,    

Görög kultúra hatása.          

Lengyel 2015-2016 2 óra 6 óra II. félévben 
Hadtörténeti 

Múzeum 

Lengyel népmesék, dalok, népi viselet,       

Közös történetünk,                                     

Bem – Sobieski  – Jagellók. 

Német 2016-2017 2 óra 6 óra II. félévben 

Kerületi német 

nemzetiségi 

kiállítás 

Sváb népmesék, dalok, szokások,                      

a svábok betelepülésének története,           

Német származású nagy magyarok-          

Hermann Ottó, stb. 

Örmény 

 

2017-2018 

 
2 óra 6 óra II. félévben Néprajzi Múzeum 

Örmény mesék, dalok, szokások,               

Történetük, üldöztetésük, 

Örmények hazánkban – Kiss Ernő.       

Román 

 
2013-2014 2 óra 6 óra II. félévben Néprajzi Múzeum 

Román népmesék, dalok, szokások,                   

a román-magyar közös történelem,            

Erdélyben, Románok- Hunyadiak. 

Ruszin 2014-2015 2 óra 6 óra II. félévben Néprajzi Múzeum 
Ruszin népmesék, dalok, szokások,      

Budapesti Ruszin Könyvtár (BP.XIV.)               

Szerb 

 
2015-20116 2 óra 

6 óra 

 
II. félévben 

Szentendrei szerb 

templom 

Szerb népmesék, dalok, szokások,             

népművészet. Szerb történelem.                  

Jeles szerbek – Damjanich János 

Szlovák 

 
2016-2017 2 óra 

6 óra 

 
II. félévben 

Néprajzi Múzeum 

 

Szlovák népmesék, dalok, szokások,         

népviselet. Közös történelmünk! 

Cigány 2017-2018 2 óra 6 óra II. félévben 
Roma Állandó 

kiállítás VIII. ker. 

Cigány mesék, dalok, szokások,                        

a cigányok vándorlása Indiából,      
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6.  A helyi tantervek érvényes óraszámai 

 
 

Gyermekek, tanulók heti időkerete 
(Knt. 6. sz. melléklete alapján) 

 
 

Évfolyamok 
Gyermekek, 
tanulók heti 
óraszáma 

Osztályok 
időkerete 

SNI tanulók heti egészségügyi és pedagógiai 
célú habilitációs rehabilitációs tanórai 
foglalkozásainak száma 
Értelmi 
fogyatékos 

autista 

a többi 
fogyatékossághoz 
tartozó 
habilitációs és 
rehabilitációs 
óraszámokat a 
Knt. 6. sz. 
melléklete 
tartalmazza 

Óvoda 61 61 --- --- 

1. évfolyam 25 52 3 10 

2. évfolyam 25 52 3 10 

3. évfolyam 25 52 3 10 

4. évfolyam 27 55 3 11 

5. évfolyam 28 51 3 11 

6. évfolyam 28 51 3 11 

7. évfolyam 31 56 4 12 

8. évfolyam 31 56 4 12 
 

Az osztályok időkeret felhasználható a Knt. 27.§ alapján 
 
 



- 217 - 

 

 

Heti óraszámok az 

Ép intellektusú autista tanulókat nevelő általános iskolák számára 

1-4. évfolyam számára 
 

Tantárgyak 1. évf. 

13/14 

2. évf.   

14/15 

3. évf. 

15/16 

4. évf. 

16/17 

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

Idegen nyelvek       2 

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

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1+1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret (+2) (+2) (+3) (+3) 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Heti óraszámok 

az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat nevelő általános iskolák számára 
 

Tantárgyak 

bevezetése 

1. évf. 

2013-2014. 

2. évf. 

2014-2015. 

3. évf. 

2015-2016. 

4. évf. 

2016-2017. 

5. évf. 

2013-2014. 

6. évf. 

2014-2015. 

7. évf. 

2015-2016. 

8. évf. 

2016-2017. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 7 6+1 7 4 4 4 4 

Idegen nyelvek - - - - - - 2 2 

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

Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Történelem és társadalmi 

és állampolgári ismeretek 
- - - - 2 2 2 2 

Környezetismeret 2 2 2 2 - - - - 

Hon- és népismeret (5. 

oszt) 
- - - - 1 - - - 

Természetismeret - - - - 2 2 4 4 

Földrajz - - - - - 1 1+1 2 

Ének-zene 2 1+1 2 2 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 1+1 2 2 2 2 2 1 1 

Informatika - - 1 1 1 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1+1 1+1 1 1+1 1+2 1+2 2+1 1+2 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra - - - - 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
(+2) (+2) (+2) (+2) (+2) (+2) (+2) (+2) 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
25 25 25 27 28 28 31 31 

 

36 hét/tanév 
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Heti óraszámok a  
 

középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulókat nevelő általános iskolák számára 

 
 
 
 
 

A nevelés-oktatás-

fejlesztés területei 
Tantárgy 

1. évf. 

13/14 

2. évf. 

14/15 

3. évf. 

15/16 

4. évf. 

16/17 

5. évf. 

13/14 

6. évf. 

14/15 

7. évf. 

15/16 

8. évf. 

16/17 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 4 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás-írás 2 2 3 3 4 4 2+1 2+1 

Társadalmi környezet 

Számolás-mérés 2 2 2 2 3 3 3 3 

Játékra nevelés 2 2 2 2     

Társadalmi ismeretek     1 1 2 2 

Életvitel és gyakorlat 

 

Önkiszolgálás 2+3 2+3       

Életvitel és gyakorlat   2+2 2+2 2+2 2+2 3+2 3+2 

Természeti környezet Környezetismeret     1 1 2 2 

Művészetek 
Ének-zene 2 2 2 2+1 2+1 2+1 2 2 

Ábrázolás-alakítás 3 3 2+1 2+1 2+1 2+1 2 2 

Informatika 
Információs eszközök 

használata 
      1+1 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 
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Heti óraszámok 

az enyhén értelmi fogyatékos autista tanulókat nevelő általános iskolák számára 
 

Tantárgyak 

bevezetése 

1. évf. 

2013-2014. 

2. évf. 

2014-2015. 

3. évf. 

2015-2016. 

4. évf. 

2016-2017. 

5. évf. 

2013-2014. 

6. évf. 

2014-2015. 

7. évf. 

2015-2016. 

8. évf. 

2016-2017. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 7 6 7 4 4 4 4 

Idegen nyelvek - - - - - - 2 2 

Matematika 4 4 3 4 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Történelem és társadalmi 

és állampolgári ismeretek 
- - - - 2 2 2 2 

Környezetismeret 2 2 2 2 - - - - 

Hon- és népismeret (5. 

oszt) 
- - - - 1 - - - 

Természetismeret - - - - 2 2 4 4 

Földrajz - - - - - 1 1 2 

Ének-zene 2 1 2 2 2 2 1 1 

Rajz és vizuális kultúra 1 2 2 2 2 2 1 1 

Informatika - - 1 1 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 
1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 2+2 1+2 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra - - - - 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
(+2) (+2) (+2) (+2) (+2) (+2) (+2) (+2) 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
25 25 25 27 28 28 31 31 

36 hét/tanév 
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Heti óraszámok a  
 

középsúlyosan értelmi fogyatékos autista tanulókat nevelő általános iskolák számára 
 
 
 

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 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás-írás 2 2 3 3 4 4 2 2 

Társadalmi környezet Számolás-mérés 2 2 2 2 3 3 3 3 

Játékra nevelés 2 2 2 2     

Társadalmi ismeretek     1 1 2 2 

Életvitel és gyakorlat 
 

Önkiszolgálás 2 2       

Életvitel és gyakorlat   2 2 2 2 3 3 

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 
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Az ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM-ban rögzített 

foglalkozások heti rendszeressége 

 

 

a foglalkozás neve 
heti előfor-

dulás 
időtartam a foglalkozás formája 

Anyanyelv- és 

kommunikációfejlesztés 
5 5-30 perc csoportos, egyéni 

Mozgásfejlesztés 5 20-30 perc csoportos 

Játékra nevelés 3 10-15 perc 

csoportos, 

mikrocsoportos vagy 

egyéni 

Vizuomotoros fejlesztés 3 15-20 perc 
mikrocsoportos 

 vagy egyéni 

Zenei nevelés alapjai 2 5-15 perc mikrocsoportos 

Önkiszolgálás 
2 

5-25 perc egyéni, mikrocsoportos 
(év elején 5) 

Egyéni fejlesztés 5 5-15perc egyéni, páros 

összesen:                                               25 fejlesztő foglalkozás 
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Véleményezési, egyetértési, jóváhagyási záradék: 
 

 

   Az Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

PEDAGÓGIAI PROGRAM tervezetét a szülők közössége a nemzeti köznevelésről szóló 

CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 73. § (1) bekezdése alapján 2013. március 26-án 

véleményezte. 

Budapest, 2013. március 26. 

 

 

Pesti Krisztina 

          Iskolszék Elnöke 

 

 

 

 

   Az Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

PEDAGÓGIAI PROGRAM tervezetét a diákönkormányzat a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 120. § (4) bekezdése alapján véleményezte. 

Budapest, 2013. március 26. 

 

 

Szabó József    

      Diákönkormányzat segítő tanár 

 

 

 

 

   Az Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

PEDAGÓGIAI PROGRAM –ját a nevelőtestület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. tv. 26. § (1) bekezdése alapján 2013. március 27-én elfogadta. 

Budapest, 2013. március 27. 

 

 

               ……………………………  …………………………… 

           a nevelőtestület képviseletében               a nevelőtestület képviseletében 

 

 

 

 

Az Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

PEDAGÓGIAI PROGRAM –ját a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 26. § 

(1) bekezdése alapján 2013. március 27-én jóváhagyom. 

Budapest, 2013. március 27. 

 

 

     Dr. Gundáné Szántó Katalin 

igazgató 
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Az Nkt. 26. § (1) bekezdése alapján Budapest III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, 

mint az Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

működtetője, a Pedagógiai Program (pl. úszásoktatásra, erdei iskolára, stb.) vonatkozó 

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a működtetőre többletkötelezettség 

hárul, egyetértését adja. 

 

Budapest, 2013. ……………… 

 

 

Bús Balázs 

polgármester 

 

 

 

 

Az Nkt. 26. § (1) bekezdése alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Budapest 03 Tankerülete, mint az Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény fenntartója, a Pedagógiai Program (pl. úszásoktatásra, erdei 

iskolára, stb.) vonatkozó rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, egyetértését adja. 

 

Budapest, 2013. ……………… 

 

 

 

Tamás Ilona 

                            tankerületi igazgató 

 


