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„Megosztott, gyakran kemény világunkban 

a sérült ember rávezet minket a bizalom, 

az egyszerűség, a szeretet és az egység útjára” 

Jean Varnier 
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BEVEZETŐ RÉSZ 

 

Iskola neve: Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő 

Iskolája 

Iskola székhelye: 8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. 

Iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1054. Budapest, Bajcsy-

Zsilinszky 42-46. 

 

Beiskolázás feltétele: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága 

által kiadott szakértői vélemény alapján kerülhetnek intézményünkbe a tanulók. 

Intézmény típusa: Többcélú közoktatási intézmény: óvoda, általános iskola és 

készségfejlesztő speciális szakiskola, fejlesztő iskola és utazó tanári feladat ellátása. 

 

Az intézmény besorolása 

 

Az intézmény értelmileg akadályozott, autista, súlyos és halmozottan sérült gyerekek 

oktatását, nevelését végzi 3 éves kortól. Az intézményen kívül a városi intézményekben, 

utazó tanári feladat keretében történik a sajátos nevelési igényű, integráltan nevelhető 

gyermekek fejlesztése. 

Az iskolában a nevelés és oktatás pedagógiai program szerint folyik, a program a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

Óvodában a gyermekek beszédindítása, kommunikációs készségének kiépítése, 

szobatisztaságra szoktatás, önkiszolgálás és az iskolai életre felkészítése, játékos 

tevékenységbe ágyazottan történik. 

Az Általános Iskola 8 évfolyamán a szűkebb környezetben a mindennapi életfeladatok, 

élethelyzetek megoldására való felkészítés folyik. A nevelési – oktatási folyamat tartalma a 

közvetlen környezetben való tájékozódás, a kommunikációs készségek fejlesztése, valamint 

önmaga ellátása készségeinek fejlesztése. 

A tanításban, tanulásban a szemléltető cselekedtető módszereknek központi szerepük van. Ez 

a tapasztalatszerző, tanulás – gyakorlás vonzó, a mindennapi élet szempontjából jelentőséggel 

bíró helyzetekbe ágyazottan valósítandó meg. 

Hangsúlyozott szerepet kap a személyes és szociális integrációra való felkészítés. A tárgyi 

tevékenységben megjelenő ún. kreatív foglalkozások, mint a játék, ábrázolás, ének- zene-

ritmika igen kedveltek és eredményesek. A fejlődési zavarok hatásainak leküzdése – 

egyénenként változó – terápiás eljárások alkalmazását is igényli. 

A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola szakmai előkészítő évfolyamán (9-10.évfolyam) az 

általános iskolában megszerzett ismeretek elmélyítése, a munkafolyamatok alapozása zajlik. 

A szakképzési évfolyamokon (11-12.évfolyam) történik az életkezdéshez való felkészülés, a 

munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítása. 

A fejlesztő fejlesztés keretében a súlyosan és halmozottan sérült gyermekek intenzív komplex 

fejlesztése történik iskola rendszerű képzésben. 
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Az iskola nevelő-oktató munkáját anyagilag segíti 1991. óta az 

 

„Esélyegyenlőség Alapítvány” Székesfehérvár, Havranek u 4. 

Adószám: 18485141-1-07 
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Iskola működése 

 

Törvényi háttér 

 Szakképzésről szóló 2011.évi CLXXXVII. törvény 

 Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 110/2012. (VI.4) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

 alkalmazásáról 

 51/2012. (XII.21). számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

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

a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 2011. évi XLI. törvény 

 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. és 3. sz. 

melléklete 

 A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és 

korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok 

igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítása 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 

módosítása 

 22/2013 (III.22) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
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Nevelésfilozófiánk 

 

Iskolánkban a fejlődésorientált oktatás-nevelés olyan egységet alkot, ahol a tartalmi 

szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangba kerülnek. Fontosnak tartjuk a 

gyermekközpontú, humánus szemléletű szellemiséget. 

A minél hatékonyabb képesség fejlesztés érdekében az oktatást kiscsoportos formában 

működtetjük a törvényi előírások figyelembe vételével. 

Kiemelt figyelemmel foglalkozunk a hiányosan működő képességek korrekciójával 

valamennyi területen és osztályfokon. 

A tanórákon differenciált foglalkozást biztosítunk a tanulók egyéni képességéhez igazodva. 

Az általunk összeállított tanmenetekben törekszünk arra, hogy rögzüljenek diákjainkban az 

önálló életvezetéshez szükséges technikák, melyek később segítik a társadalmi 

integrációjukat. 

Programjainkon a személyiség fejlesztése önismerettel, mások elfogadásával, a tolerancia 

megtanulásával történik. Mindez támogatást nyújt a társadalomba, és lehetőség szerint a 

munka világába való beilleszkedéshez. 

Fontosnak tartjuk az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítását, a helyes 

értékrend kialakítását. 

Iskolánk az értelmileg akadályozott gyermekek nevelésbe ágyazott oktatás szellemiségét 

képviseli. 

A felsoroltakhoz elengedhetetlen egy biztonságos iskolai légkör megteremtése, egy 

kiegyensúlyozott, gyermekközpontú, szakmai szempontokat előtérbe helyező pedagógus 

kollektívával. 

Nézeteink szerint a tanulókkal foglalkozó felnőtteket kivétel nélkül (gyógypedagógus, 

pedagógus, kisegítő személyzet) pedagógiai optimizmus kell, hogy jellemezze. 

Arra kell törekednünk, hogy minden tanuló teljes értékű emberként valósítsa meg önmagát, a 

különbözőséget, a másságot is elfogadva élje életét. 

Az optimális fejlesztés érekében kiemelkedő szerepet kap a szülőkkel való napi kapcsolat. 

Ennek érdekében törekszünk közös rendezvényeket szervezni és állandó támogatást nyújtani a 

családok részére. 

Iskolánk nyitott. Célunk, hogy közeledjünk a város valamennyi intézménye felé. Hiszen a 

szorosabb kapcsolat kialakítása elengedhetetlen a teljes körű integráció elérése érdekében, 

hogy az iskolából kikerülő fiatalokat elfogadja, befogadja a társadalom. 

Minden kínálkozó alkalmat megragadunk, hogy iskolánk elismert intézmény legyen városunk 

életében. Rendszeres résztvevői vagyunk Örökös Ökoiskolaként környezettudatos 

rendezvényeknek, városi kulturális és sport versenyeknek, kiállításokon szerepeltetjük 

diákjaink munkáit. Mindezek a lehetőségek alkalmat adnak, hogy tanulóink összemérhessék 

tudásukat, képességeiket, megmutathassák tehetségüket más környezetben is, mint amit már 

megszoktak. 

Az így szerzett sikerélmény segít a pozitív énkép, önértékelés és önbizalom kialakításában. 

Iskolánk hagyományos rendezvényei is jó alkalmat teremtenek a más iskolák meghívott 
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tanulóival, pedagógusaival való találkozásra. Arra törekszünk, hogy állandó segítőként álljunk 

a többségi iskolák pedagógusai mellé, hogy minden segítséget megkapjanak az elfogadás és 

gyerekekkel való elfogadtatás érdekében. 

Történetünk 

Rövid történeti áttekintés 

Székesfehérváron 1975-ben a gyógypedagógiai óvoda önállóvá vált.  

1986-ban a felső tagozatos tanulók is Székesfehérváron nyertek elhelyezést. Az iskola és az 

óvoda ekkor már a kisegítő iskola tagozataként működött, tagozatvezetővel, majd 1989-ben új 

helyre költözött.  

Iskolánkban az 1989/90-es tanévben indult az első munkára felkészítő csoport, mely a 

készségfejlesztő speciális szakiskolaként működött tovább 1998-tól. 1990-től a középsúlyos 

értelmi fogyatékosok általános iskolája önálló lett, melyhez óvoda is tartozott, igaz ekkor még 

külön épületben működött. 

1996- ban költözött intézményünk a jelenlegi épületbe. 

 

Iskolánk bemutatkozása 

 

Szép, régi, patinás épületben, a belvároshoz közel, kellemes kertvárosi környezetben 

helyezkedik el intézményünk. Az épület 1896-ban épült, és azóta is iskolaként működik.1996-

ban költöztünk az épületbe, mely 2009-ben  megújult, így korszerű, a 21. századnak 

megfelelő teljes körűen akadálymentesített létesítményben tanulhatnak diákjaink.  

 Sajátos nevelési igényű (értelmileg akadályozott) tanulókat nevelünk-oktatunk 3 éves 

kortól, az óvodától az általános iskolán át, a készségfejlesztő speciális szakiskoláig. 

2010/2011-es tanévtől fejlesztő iskolai csoport indult iskolánkban.  

 

Iskolánk tárgyi feltételei 

 

 Iskolánk, a 20/2012 EMMI rendeletben meghatározott tárgyi feltételek megfelelő 

felszereléssel és teljes körű akadálymentesítéssel rendelkezik (lift, vakvezető a folyosókon, 

Braille információk, indukciós hurok). 

Jól felszerelt tantermek, könyvtár, logopédiai szoba, gyógytorna szoba, tornaterem, fejlesztő 

szobák, informatika terem, interaktív táblák, projektorok, tanulói laptopok, fejlesztő és 

terápiás eszközök, audiovizuális eszközök biztosítják a magas színvonalú munka sikerét. 

Szakmai gyakorlat megvalósításához: szövő és agyagos műhely, tankonyha és mosókonyha 

áll rendelkezésre. 

 

Iskolánk humán erőforrása  

 

Szakképzett tantestület, nevelési- oktatási munkát segítők fejlesztő szakemberek 

(gyógytornász, logopédus, terapeuták), technikai dolgozók (gyógypedagógiai asszisztensek, 

dajkák), rendszergazda, szülő, fenntartó, védőnő együttes tevékenységének köszönhető a 

szakmai munka eredményessége. 
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Az intézményben dolgozó kollégák zöme több diplomával rendelkezik és nyitott módszertani 

kultúrájának fejlesztésére. 

 

 

Étkeztetés 

 

Iskolánkban nem helyben főznek, tálaló konyha van, az ebédet gyermekkonyháról kapjuk. Az 

ebédlő kicsi, de barátságos. Jó szervezéssel mindenki kényelmesen, kulturáltan fogyaszthatja 

el ebédjét. Az evőeszközök, tányérok állapota megfelelő, a terítők tisztántartását helyben 

oldjuk meg. A gyerekek jól működő rendszerben maguk terítenek. Az ételek minősége 

megfelelő, mennyisége változó. Többen itt jutnak csak megfelelő mennyiségű, tartalmas, 

egészséges táplálékhoz. 

 

Az iskola udvara 

 

Zárt, füvesített és aszfaltos nagy udvarunk van. Kosárpalánk, ping - pong asztal, fa udvari 

játékok, rendezett környezet biztosítja a gyerekek számára a szabadidő hasznos eltöltését. 

 

Egyéb 

 

Iskolánk alapítványa az Esélyegyenlőség Alapítvány, mely anyagilag támogatja az iskolai és 

iskolán kívüli programokat, a szociálisan rászoruló gyerekeket. 

 

Pályázataink 

 

Az elmúlt években az alábbi elnyert pályázatokban vettünk részt, és valósítottuk meg a 

pályázatban vállalt feladatokat: 

 KDOP 2009-5.1.1 Közoktatási infrastrukturális fejlesztés.  

 TÁMOP 3.1.4 – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív 

intézményekben 

 TÁMOP 3.1.7 – 11/2-2011 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és 

felkészítése. 

 TÁMOP 3.1.4-14 C – Innovatív iskolák fejlesztése 

Iskolánk 2002- ben az elsők között vezette be a Munkahelyi gyakorlat programot, mely a 

készségfejlesztő speciális szakiskola 11- 12. évfolyamos jól szocializált, megfelelő 

munkakészséggel rendelkező tanulóit készíti fel a munkavállalásra, a felnőtt életre. 

A Munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő program (MAP) keretein belül működő külső 

munkahelyeink: Macher kft, Aranykorona Zrt., Serfőző kertészet, Városi könyvtár, Virág- 

ajándéküzlet. Hatpöttyös Étterem 
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2015.szeptember 1-től intézményünk minősített referenciaintézmény. 

Jó gyakorlatok:  

 Munkaerő - piaci alkalmazkodást segítő program 

 Színes kotta használata értelmileg akadályozott tanulóknál 

 Kutya, mint társ. 

 

Hagyományrendszerünk 

 

A szakiskolában népi kismesterségek széles skálájával ismerkedhetnek meg tanítványaink, 

mindenki érdeklődésének, képességének, készségének megfelelő szinten. 11-12. évfolyamon 

szakmai gyakorlati tantárgyak keretein belül ismertetjük meg tanulóinkat az agyagozás és 

szövés alapjaival.  

Fontos, hogy olyan értéket közvetítsünk, melynek segítségével az értelmileg akadályozott 

tanulók is kialakíthatnak egy értékrendet, amely segíti őket az önálló életvezetésben.  

A hagyományőrzést a művészeti nevelés és az „életvitel és gyakorlati ismeretek” műveltségi 

területen kívül a tanórákon kívüli tevékenységekbe is beépítjük. Célunk a régi magyar 

szokások és a tárgyi kultúra megismertetése. 

Biztosítjuk a gyermekek számára az alkotó cselekvés változatosságát, az egyszerűbb fogások 

és a legösszetettebb technikai sajátosságok elsajátítását. 

A fiatalok megismerik az egyes anyagok tulajdonságait, a tervezést, a kivitelezés technikai 

sajátosságainak elsajátítását, a készített tárgyak funkcióját, felfedezhetik a különböző 

anyagokat, melynek segítségével praktikus használati tárgyakat, ajándékokat hozhatnak létre. 

A népművészeti hagyományokra támaszkodva új kifejezési formák elsajátítása is a cél. 

Fontos, hogy igényük legyen, életük részévé váljon a népi kultúra, a magyar hagyományok 

ápolása, művelése. Igényes környezet kialakítására nevelünk, olyan tevékenységeket 

tervezünk, amely ünnepekhez, megemlékezésekhez kötöttek. 

 

Ünnepekhez kapcsolódó hagyományaink 

 

Iskolánk hagyományai ünnepekhez, nemzeti ünnepeinkhez, megemlékezésekhez, 

népszokásokhoz, a tanév rendjéhez igazodva kapcsolódnak. 

 

Jeles napokhoz kapcsolódó hagyományaink 

 

Szüret: Ismerkedés a mezőgazdasági munkatevékenységekkel, és a hozzá kapcsolódó 

szokásokkal. 

Halloween parti: Ismerkedés más kultúrák hagyományaival. 
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Mikulás: Szent Miklós hagyományának felelevenítése. Az ajándékvárás, a "Mikulás" 

érkezésének öröme.  

Adventi gyertyagyújtás: A karácsonyvárás, a szeretet ünnepére való készülődés érzésének 

kialakítása, elmélyítése. Tanárok-diákok közös éneklése, közös gyertyagyújtás, minden héten, 

pénteken. 

Karácsonyi koncert: Iskolánk Zenekara és Pedagógus énekkara közös karácsonyi koncertje a 

Szent Sebestyén Templomban. 

Karácsony: Karácsonyi műsor. Jézus születésének megünneplése. Karácsonyfa állítása, 

díszítése, versek, dalok, jelenetek, csillagszóró, ajándékozás. 

 

Télbúcsúztató ünnepkör 

 

Tikverőzés, kiszebáb égetés és farsang, melyre meghívást kapnak iskolánk régi diákjai is. 

Szülők- Nevelők bálja: Célja a szülők és nevelők kapcsolatának elmélyítése. 

Anyák napja: Célja az édesanyák és nagymamák megköszöntése, megvendégelése, közös 

beszélgetés. 

Gyerek nap: Célja tanulóinknak vidám kirándulás, vagy tréfás játékok szervezése. 

Családi nap: Célja közös tevékenység lehetősége a gyerekek, családok és nevelők részére. 

Főzőverseny rendezése. 

 

Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó hagyományaink 

 

Október 6. : Az aradi vértanukra emlékezés osztályszinten.  

Október 23. : Az 1956-os forradalom ünnepe. Emlékezünk a forradalom eseményeire, 

mártírjaira. Részvétel a városi rendezvényeken, koszorúzáson. 

Január 27.  : Holokauszt napja 

Február 25. : A kommunizmus áldozatainak emléknapja 

Március 15. : Az l848-as szabadságharc ünnepe.  Megemlékezés iskolai szinten, koszorúzás 

a városi rendezvényeken. 

Június 4.  : Nemzeti összetartozás napja 

 

Tanév rendjéhez kapcsolódó hagyományaink 

 

Évnyitó 

Tanévnyitó ünnepélyünket hagyományosan a tanév első napjának reggelén tartjuk. 

Gyerekeink szüleikkel érkeznek, és az ünnepélyes megnyitó után az osztálytermekben folyik 

tovább az ismerkedés az új tanulókkal, az új környezettel. Ezekben az órákban lehetőséget 

nyújtunk a szülők számára is, hogy legfontosabb kérdéseiket feltegyék a pedagógusoknak, az 

iskolavezetésnek, illetve megismerkedjenek az új környezettel, társakkal, pedagógusokkal. 

 

A tanulók fogadása, búcsúztatása: 

A szülőtől, óvodától való elválás megkönnyítését segíti az a lehetőség, hogy módot adunk az 

új tanulóknak a csoportok, ill. az egész iskola megtekintésére. A szülőket a felszerelési 

igényekről már júniusban tájékoztatjuk. Az új tanulókat apró ajándékkal köszöntjük. 
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A szülői értekezletek szeptember 1-2. hetében megtörténnek. 

Az iskolát befejezett tanulókat tanév végén búcsúztatjuk, ballagási ünnepség keretében. 

Ünnepélyes tanévzárót tartunk, ahol dicséretben részesítjük tanulmányi vagy 

sporttevékenységben, valamint a közösségi életben kiemelkedő tanulókat és 

megajándékozzuk őket. 

 

Rendezvényeink:  

 

Koncz Dezső Tanulmányi verseny: évenként iskolai házi verseny, 3 évenként regionális 

tanulmányi verseny rendezése 

Részvétel az Országos Háztartástan versenyen, valamint iskolai verseny rendezése a 

speciális szakiskola tanulói részé 

Konferenciák, szakmai napok 

 

Egyéb hagyományok: 

 

Városismereti verseny szervezése a szakiskolában 

Külső helyszíneken szervezett kiállítások tanítványaink éves munkáiból. 

Kulturális bemutatók szervezése 

Célunk: Megmutatni képességeinket, elfogadtatni gyermekeinket a többségi társadalomban, 

valamint egészséges versenyszellem, akarat és sikerélmény kialakítása a tanulókban 

 

Erdei iskolai program 

 

Iskolánk tanulóinak rendszeresen egyhetes program keretében tesszük lehetővé a tanulás egy 

másik formáját, a gyerekek új ismeretszerzését, amely az órai anyaggal és a természettel 

közvetlen kapcsolatban gazdagítja tudásukat.  
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NEVELÉSI PROGRAM 

 

Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, célja, feladata, módszerei, eszköz és 

eljárásrendszere 

 

Pedagógiai alapelvek 

 

Intézményünkben a munka a helyi sajátosságok figyelembevételével folyik, a NAT és az SNI-

s gyerekek óvodai nevelésének és az SNI-s tanulók és iskolai oktatásának tantervi irányelve 

alapján. 

A nevelés-oktatás folyamatában minden területen megjelenik a speciális neveléshez igazodó 

támasznyújtás: 

 

 Az énkép kialakítása, önismeret fejlesztése, az interperszonális kapcsolatok segítése, 

normák kialakítása 

 Speciális módszerek, terápiák alkalmazásával segítjük a pontosabb észlelést, figyelem 

összpontosítását, a gondolkodás, az emlékezet fejlődését, valamint a verbális és 

nonverbális kommunikáció kialakulását 

 A kompenzáció elve - az ép funkciókra építve 

 A tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél a mozgásra alapozunk 

 A gyermek egyéni szükségleteihez, eltérő fejlődésmenetéhez igazodunk  

 Differenciált, szükségletekhez igazodó képességfejlesztést végzünk 

 Törekszünk a képességek maximumának elérésére 

 A kompetencia alapú oktatás  

 Az esélyegyenlőség biztosítása 

 Törekvés a társadalmi integrációra 

 A kulcskompetenciák egyénre szabott fejlesztése 

 Alkotó pedagógiai klíma megteremtése 

 

Pedagógusok és pedagógiai munkát segítők együttesen törekszünk a szeretetteljes, bizalmat 

árasztó légkör kialakítására. 

 

Pedagógiai célok 

 

Célunk olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a tünetek változatosságát, 

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

személyiségfejlesztés, a testi, szociális, értelmi, érzelmi érettség kialakítása érdekében. 

Fontos, hogy habilitációs és rehabilitációs foglalkozások szervesen illeszkedjenek az óvodai 

és iskolai fejlesztéshez, a tanórai és napközis foglalkozásokhoz, és jelentősen csökkentsék a 

sérülésből eredő pszichés és szomatikus hátrányokat. Minden tanuló lehetőségeihez mérten 

sajátítsa el az előírt tananyagot, ismerje az általános emberi értékeket és képességeihez mérten 

nyitott legyen az egész életen át tartó tanulásra. 
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Távlati cél, hogy az intézményünkből kikerülve, alkalmas legyen a sérült fiatal – szükség 

szerinti segítéssel- a társadalmi beilleszkedésre, önkiszolgálásra, egyszerű munkák végzésére.  

Érezzük munkánk felelősségét, mert tudjuk ezen a területen nincs a szülőnek annyi választási 

lehetősége gyermeke iskoláztatását tekintve, mint ép értelmű gyerekek szülei esetében. 

 

Az iskolai képzés feladatai a kívánt célok elérése érdekében 

 

Az iskolai nevelés-oktatás során előtérbe kell helyezni a kulcskompetenciák fejlesztését, a 

sajátos nevelési igény figyelembe vételével meghatározott tartalmakkal és módszerekkel. 

Minden kompetenciaterületen a differenciált, egyénileg meghatározott cél elérése érdekében 

kell a tanítási-tanulási folyamat során a feladatokat végrehajtani. 

 

Anyanyelvi kommunikáció: 

Az a képesség, amely szükséges az egyén számára a környezettel való kapcsolattartásra, 

felöleli az írásbeli és szóbeli kommunikációs eszközöket, valamint alternatív eszközöket. 

 

Matematikai kompetencia: 

Szükséges a számosság és mértékegységek ismerete, az alapműveletek megoldásának 

képessége, a mindennapi problémák megoldásának területén. 

 

Természettudományos kompetencia: 

Alapjainak ismerete segít eligazodni tanulóinknak a természeti környezetben, cselekvésbe 

ágyazottan megismerik a tevékenységek hatásait, a környezeti változásokat. 

 

Digitális kompetencia: 

A tanulóknak el kell sajátítani az információs eszközök használatának lehetőségeit, az 

ismeretek megszerzésének digitális módszereit, a valóság és a virtuális világ közötti eltérést. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Fontos a tanulók egészséges életmódra, szokásokra nevelése, magatartási anomáliák 

csökkentése a demokratikus készségek erősítése. 

Tartalmazza a csoporthoz, nemzethez tartozás érzésének fejlesztését, a társadalmi lét 

megismerését. 

 

Esztétikai-művészeti kifejezőképesség: 

Feladata az érzések, élmények kifejezésének biztosítása, az ízlés formálása, művészeti ágak 

megismertetése, a nyitottságra, az érdeklődésre nevelés. 
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A pedagógia feladatai, eszközei, módszerei, eljárásai 

 

A pedagógusok legfőbb célja, hogy különböző feladatokat különböző módszerekkel, 

különböző szervezeti keretek között tudjuk hatékonyan megvalósítani.  

A tanulók képességeihez igazodó módszerek nagymértékben segítik a differenciálást. 

Szükséges a hagyományos bemutatás, magyarázat mellett (helyett), olyan korszerű módszerek 

alkalmazása, amelyek biztosítják a tanulók érdeklődésének fenntartását, a tapasztalati tanulás, 

a tanulók önálló ismeretszerzését. Építenek a tanár és tanulók közös tevékenységére, fejlesztik 

a tanulók gondolkodását, kommunikációs képességét, önismeretét, szociális képességét. A 

módszereket és a tanulásszervezési formákat mindenkor a didaktikai feladatoknak és a 

tanulók sajátosságainak kell alárendelnünk. 

Hatékony tanulás csak korszerű, és változatos szervezeti formák alkalmazásával valósulhat 

meg. A hagyományos frontális osztálymunkát fel kell váltania a célszerű, konkrét pedagógiai 

szituációhoz és a tanulók sajátosságaihoz igazodó csoportos és egyéni munkának. 

A pedagógus közvetlen irányításával zajló frontális munkától, az aktív tanulásra ösztönző 

csoportmunkán át juthatunk el tanulóink teljes önállóságáig. A csoportmunka előnye: a jó 

képességű tanulók dinamizmusa magával ragadja a gyengébb képességű tanulókat. Elősegíti 

az empatikus készségek, a szociális kompetenciák és a toleranciakészség fejlesztését. 

Az egyéni munka előnye, hogy tanulóink saját ütemük szerint dolgozhatnak. Ez biztosítja a 

tanulók eredményes munkáját, ami növeli pozitív beállítódásukat, teljesítőképességüket, segíti 

önértékelésük kialakítását.  

A korszerű taneszközök bővülő választéka, a differenciálás legkülönfélébb változásait 

biztosítja. Digitális táblák, számítógépek, projektorok lehetővé teszik saját tervezésű, 

differenciált feladatlapok, gyakorlóanyagok, szemléltető anyagok készítését, alkalmazását. 

Gyermekeink elsődlegesen tapasztalati úton tudnak információt szerezni, így az aktív 

cselekedtetésnek, a követendő mintaadásnak, a pozitív megerősítésnek, szerepjátéknak, 

fejlesztő játékoknak és beszélgetéseknek jelen kell lennie a tanítás és nevelés egész 

folyamatában.  

 

Az intézmény feladatai 

 

Az intézményünknek a célokból, az alapelvekből következően konkrét feladatai vannak, 

amelyeknek a nevelő-oktató munkánk minden területén érvényesülnie kell. 

Feladatok: 

 biztosítani azokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek az értelmileg akadályozott, 

súlyosan és halmozottan sérült tanulók sajátos iskolai neveléséhez szükségesek, 

 az alapfokú iskolázás teljes tartalmában - szükségleteinek megfelelően - egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban részesíteni a rászoruló tanulót, 

 megfelelő tanulásszervező formákkal és módokkal biztosítani, hogy a tanórákon és a 

tanórán kívüli tevékenységben érvényesüljön a differenciálás, az egyéni fejlesztés, 

 a követelmények teljesítéséhez legalább két éves időkeret biztosítása azon tanulók 

számára, akiknél az évfolyamra meghatározott követelmények teljesítése akadályozott  
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 olyan tanulási környezetet, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítani, amelyben a 

valóságról sokoldalú, konkrét tapasztalatokat szerezhet és a közvetlen vizsgálódásokból 

kiindulva, juthat el a tanuló az ismeretek képi, majd absztrakciós szintjéhez, 

 sokoldalú szemléltetéssel, cselekvéssel biztosítani az egyes tantárgyakhoz kötődő 

készség- és képességfejlesztést, a tevékenységek bővülő körét, 

 feladata, hogy kiemelt figyelmet fordítson az alapozó és kezdő szakaszt felölelő 

pedagógiai egységre, 1-4. évfolyam, ahol a tanuláshoz szükséges pszichés funkciók 

fejlesztése hangsúlyos, valamint a tanulási szokások alapozása, gyakorlása történik 

iskolán belül, valamint az iskolán kívüli foglakozásokon olyan lehetőségek 

megteremtése, ahol a tanulók gyakorolhatják az ön- és a környezetellátáshoz, a társadalmi 

együttéléshez, az önálló és eredményes életvezetéshez nélkülözhetetlen tevékenységeket, 

 a szülők és az iskola között olyan kapcsolat megteremtése, ahol a nevelési feladatok 

megvalósításában partnerként vesz részt a szülő, 

 a tanuló szükségletének és a szülők igényének megfelelően teljes ellátás biztosítása - 

ügyelet, étkeztetés, napközi, tanulószobai ellátás, szakkörök, tehetséggondozás, 

 a tanítás-tanulás folyamatában - a mindennapi élethez, a gyakorlathoz kapcsolódva 

megértetni, elsajátíttatni az egészség megóvásának fontosságát, a környezetünk 

védelmével összefüggő teendőinket, 

 a tanulók és szülők folyamatos tájékoztatása iskolai tevékenységük fejlődéséről, elért 

eredményeikről, lehetőségeikről, 

 feladata a törvények és szabályozók szellemében a gyermekvédelmi tevékenység 

megszervezése, működtetése, a szociális hátrányból eredő különbségek csökkentése. 

 

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai, módszerei 

 

A nevelési módszerek alkalmazása során fontos az egyéni bánásmód. Módszerei: 

Motiválás bíztatás: 

A nevelés állandó és alapvető módszere, alkalmazása mindig egyénhez szóló, és érzelmileg 

telített. A gyermek érezze, hogy ő is kívánja a sikeres végrehajtást. 

Helyeslés: 

Az akadályozott gyermeknek nem csak a jó végrehajtásáért jár helyeslés, hanem elég gyakran 

már magáért a cselekvés elkezdéséért is. 

Dicséret: 

A környezet, a szeretett személy elismerését, megértését az akadályozott gyermek jobban 

igényli, mint más gyermek. Nagyon fontos, amit helyesen csinál, azt elismerjük, és 

megerősítsük. 

Jutalmazás: 

A fejlődés kezdeti fokán álló gyermek számára a jutalmazás legjobb formája a nevelő 

közvetlen elismerése. Jutalomnak számít valamilyen tevékenységbe való bekapcsolódás, 

szereplés. Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít vagy az osztály illetve közösség 

érdekében közösségi munkát végez, vagy versenyeken, vagy bármely módon hozzájárul 



Pedagógiai Program 
 

18 

 

iskolánk jó hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez írásos, vagy tárgyi dicséretben részesíthető 

(pl. oklevél, jutalomkönyv, sportérmek stb.) 

Konfliktusok megoldása, távoltartás a helytelen cselekedetektől: 

Nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy megértsük, milyen, okai lehetnek a nevelési 

konfliktusoknak, és milyen helyzetek azok, amelyeknél különösen óvatosnak kell lennünk. 

Alternatív nevelési javaslatok: 

 Törekedjünk a megelőzésre 

 Vegyük figyelembe a gyermek érzéseit, kívánságait 

 A nem reális követelményeinket vizsgáljuk felül 

 Segítsük elő, hogy a gyermekek lássák mit, és hogyan kell csinálni. 

 Érezzék, hogy segíteni akarunk nekik. 

Fegyelmezés: Az a tanuló, aki kötelességét enyhébb formában megszegi (pl. tanulóhoz nem 

méltó magatartást tanúsít) szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül, súlyosabb 

vétségek esetén, ami mások jogait sérti, (különösen elítélendő például agresszivitás, 

bántalmazás, lopás, személyi –tárgyi károkozás, stb.) igazgatói megrovásban részesíthető és 

az eset jegyzőkönyvben rögzíthető. Minden szabályszegés esetén a szülőt értesíteni köteles az 

osztályfőnök. 

 

Meggyőzés: 

A meggyőzés egyik legáltalánosabb formája az iskolában a környezet, a nevelő viselkedési 

példája 

Gyakorlás és szoktatás: 

A gyakorlás, mint nevelési módszer a sokszor ismétlődő cselekvések folyamatát jelenti, 

amelyben a többi nevelési módszerrel összefüggésben alakítjuk neveltjeink személyiségét, 

erkölcsi tulajdonságát, magatartását, jó szokásait  

A szoktatás szerepe és jelentősége az értelmileg akadályozottak pedagógiájában sokkal 

nagyobb és központibb, mint az általános nevelésben. A fejlődésük során nagyon későn és 

szűkösen tudják cselekedeteiket belátással, átgondolással irányítani, emiatt számtalan kudarc 

éri őket, a jó szokások azonban biztos támaszt nyújtanak számukra. 

 

Tanórán kívüli iskolai tevékenységek és szolgáltatások 

 

A tanórán kívüli szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a tanulók szabadidejüket hasznosan 

töltsék. A különböző programok, tevékenységek segítik a tanulók képességfejlesztését, 

ismereteinek gazdagítását, viselkedési formák megismerését és gyakorlását különböző 

élethelyzetekben, valamint szociális juttatások igénybevételét. 

Szolgáltatásaink a következők: 

 A dolgozó szülők gyermekeinek reggeli ügyelet 

 Napközis foglalkozásokon, illetve tanulószobai foglalkozásokon való részvétel  

 Szakkörök biztosítása tehetséggondozásra, ill. érdeklődési körök kielégítésére, 

amennyiben a szükséges feltételek rendelkezésre állnak (pl.megfelelő számú és 

végzettségű szakember). 

 Felkészítés sportversenyekre, tanulmányi versenyekre. 
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 Könyvtári foglalkozások igénybevétele 

 Kulturális programokon, rendezvényeken való élményszerzés-, színház, bábszínház 

látogatás, könyvtári foglalkozások, a város megismerése: műemlékek, múzeumok 

látogatása, kiállítások. 

 Mindennapos testnevelés biztosítása tornateremben, udvaron (kerékpározás, 

labdajátékok), uszodában. 

 Kirándulások, erdei iskolák, táborok szervezése a tanév és a nyári szünet során 

 Egészségügyi ellátás: oltás, szűrés. 

A fenti tevékenységek ingyenesek, kivétel a színház-bábszínház, múzeum, kiállítás látogatás, 

kirándulás és tábor. A legrászorultabb tanulók részére az „Esélyegyenlőség Alapítvány”- tól 

támogatás igényelhető. 

 

Pedagógiai habilitációs és rehabilitációs foglalkozások 

 

 

Foglalkozások: 

 Logopédia 

 Gyógytorna 

 Állatasszisztált terápiák (kutya) 

 Gyógyúszás  valamennyi tanulócsoportban orvosi javaslat alapján 

 Egyéni fejlesztés 

Ezeket a fejlesztéseket az adott tanév tantárgyfelosztásának tükrében tudjuk teljesíteni, 

megfelelő szakember jelenléte esetén. 

 

A tanórán kívüli iskolai élet szervezeti formái 

 

Napközis vagy tanulószobai foglalkozáson részt vehet az a tanuló, akinek szülője ezt 

kéri. A napközi és tanulószobai csoportokban az alább felsorolt tevékenységek zajlanak a 

tanulás mellett: 

 

Szakkörök-tehetséggondozó csoportok: 

 informatika 

 zene 

 kézműves 

 sport 

 tánc 

 tömegsport 

 

A szakkörök működtetését évenként felülvizsgáljuk, és az igényekhez igazítjuk. 

A szakkörök iskolai szintűek, így különböző korosztály találkozik az egyes foglalkozásokon, 

melynek a tehetséggondozás és érdeklődési kör kielégítése mellett módot adnak társas 

kapcsolatok kialakítására, a kisebbek segítésére, kis közösségek formálására. 
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Az ének-zene, hangszertanulás, ritmikus mozgás örömmel tölti el a tanulóinkat, harmonikussá 

teszi személyiségüket. 

 

 

A pedagógiai munka és rehabilitáció kiemelt területei 

 

A közösségfejlesztéssel, személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

  

A követelmények kialakításánál figyelembe kell venni a tanulók fejlődésbeli sajátosságait, 

tanulási jellemzőit és erősen behatárolt felnőtt kori életpályájukat. 

Képességeik függvényében ismerjék meg, sajátítsák el és normakövetéssel alkalmazzák az 

emberi együttélés, a társas érintkezés alapvető szabályait. Alakuljanak ki a köznapi 

helyzeteknek megfelelően magatartási szokások. Tevékenységeikben (játék, tanulás, munka), 

kapcsolataikban legyenek együttműködők, segítőkészek, figyeljenek egymásra. Tudják 

elfogadni a másságot.  

A játék az értelmileg akadályozott gyerek számára a leghatékonyabb fejlesztő eszköz, 

melynek során alakul a közösségi tudat is.  

Cél, hogy alakuljon helyes önismeretük, erősödjön önbizalmuk. Törekedjenek önmaguk 

ellátására, járuljanak hozzá elemi szükségleteik biztosításához. Törekedjenek viselkedésük, 

magatartásuk irányítására, indulataik szabályozására, valamint alakuljon ki bennük az igény a 

szabadidő hasznos eltöltésére. A pedagógus és az asszisztensek feladata ennek a folyamatnak 

a folyamatos segítése, támogatása. 

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Gyermekeinknél gyakran hiányzik a szocializációs folyamat zavartalanságának alapvető 

feltétele, a biztonságérzet. A személyiségfejlesztést minél korábban el kell kezdeni, és a 

nevelés több szintjén kell végezni, és nem választható el a tanítás – tanulás folyamatától sem. 

Az intézményünkben nevelkedő gyermekek személyiségfejlődését értelmi akadályozottságuk 

nagymértékben befolyásolja. Mivel az intelligencia fontos szerepet játszik a magatartás 

szabályozásában, károsodása esetén a cselekvéseket inkább érzelmi – indulati tényezők 

határozzák meg. Csak szakszerű neveléssel lehetséges tanulóink érzésvilágának finomítása, a 

közösségi élethez szükséges morális magatartás kialakítása, a társadalomba való 

beilleszkedés. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok célja: 

Segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy tanulóink a különböző szintű adottságaikkal, az eltérő 

mértékű fejlődésükkel, az iskolai és iskolán kívüli foglalkoztatásukkal, 

tapasztalatszerzésükkel összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 

A cél, színes, sokoldalú tevékenységgel fejleszteni a tanulók önismeretét, együttműködési 

készségét, eddze akaratukat, és járuljon hozzá életmódjuk, szokásaik, az értékekkel való 

azonosulásuk fokozatos kialakításához. 

A sérült gyermekek személyiségfejlesztése érdekében meg kell oldanunk: 

 A tanulók a reális önismeretének , és saját maguk elfogadásának kialakítását 
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 Eredményes életvezetés megalapozásához szükséges szokásrendszer kialakítását. 

 A képességfejlesztést a tanulásban 

 A problémamegoldó képességfejlesztést 

 A közösséghez való alkalmazkodást. 

 

Megvalósítás területei: 

 tanórákon 

 tanórán kívüli foglalkozásokon 

 habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon 

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

Az emberi élet alapja a társas kapcsolatok. A társas viselkedés egyéni tanulási színtere a 

csoport, a közösség. 

A közösségnevelés területei: 

 család 

 iskola  

 iskolán kívüli közösségek 

 

Célja: 

A nevelő vezesse el a gyermekeket a közösségben élni tudás élményéhez.  

Az együttműködés képességének kialakítása, a közösségi élet szabályainak megtanítása, reális 

önismeret, és önfegyelemre nevelés. 

Feladata: 

 Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére. 

 Ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a 

közösségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlen. 

 Változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 A közös tevékenység során fejlődjön önismerete, önfegyelme, fejlessze az 

együttműködési készséget. 

 A közösségi tevékenységek aktivitásra ösztönözzenek. 

 Támogassuk és ösztönözzük a csoportban a közös együttműködést, az együvé tartozás 

érzését 

 Konfliktuskezelő technikák gyakorlása 

Területei: 

 tanórák 

 tanórán kívüli felnőttek által szervezett foglalkozások, kirándulások 

 szabadidős tevékenységek 
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Beilleszkedési nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 

Gyermekeink közösségbe való beilleszkedését fogyatékosságának súlyossága nagymértékben 

meghatározza. A beilleszkedés mértéke jelentősen befolyásolja személyiségük egészének 

alakulását. A beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerek halmozottan hátrányos helyzetbe kerül.  

Gyermekeink beilleszkedése a közösséghez való alkalmazkodás esetében is nehézségekbe 

ütközik. A megszokottól való legkisebb eltérés is problémát jelenthet. 

Célja: 

Gyermekeinket el kell vezetnünk odáig, hogy képesek legyenek egyszerű társadalmi 

helyzetek felismerésére, és az ott tanúsítandó helyes magatartás elsajátítására. 

Fontos a perszonális integrációs képesség fejlesztése, amelyben az egyén megtalálja 

identitását, megerősödik személyisége, és ellensúlyozni tudja a társadalmi szerepekben 

gyakran sújtó kiszolgáltatottságát. 

 Feladat: 

 A fizikai funkciók erősítése és gyakorlása, kompenzációs technika fejlesztése. 

 A mindennapi életben szükséges elemi készségek képzése és gyakorlása. 

 A környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulások erősítése. 

 Embertársi kapcsolatok kialakítása, empátiás készség fejlődésének megerősítése. 

 Gyermeki érzelmek gazdagítása és megszilárdítása. 

 Pozitív énkép kialakítása. 

 

A szociális integrációs képesség fejlesztése: 

 

A szociális integráló képesség segítségével tud az egyén beilleszkedni a meglévő szerepekbe. 

Feladat: 

 Fejlesszük kapcsolatteremtő és kommunikációs képességüket 

 Ismertessük meg őket a számukra szükséges szociális szerepekkel, és az azokban 

követendő viselkedésekkel 

 Sajátíttassuk el az elemi szociális magatartásformákat, támogassuk a lehetséges szociális 

interakciókat. 

 Kísérjük figyelemmel és segítsük a tényleges beilleszkedést a különféle formában 

szerveződő csoportokban, legyen az játszó, tanuló, vagy munkacsoport. 

 A kulturált viselkedés szokásainak kialakításában legyünk példamutatásunkkal 

segítségükre. 

 

Magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 

A fejlődési zavar a fejlődés minden területén megnyilvánulhat: mozgásfejlődésben, 

szenzomotoros funkciókban, szokásrendszerek kialakulásában, a beszédben, a 

játéktevékenységben, a szociális kapcsolatokban. 

Gyakran előforduló magatartászavarként jelentkezik az ingerlékenység, gátlástalan 

viselkedés, szétszórtság, impulzivitás, hangulati labilitás. 
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A nevelés és oktatás folyamatának célja az egyéni bánásmód elvének figyelembevételével a 

gyermek pozitívumainak erősítése, jól motiváló nevelői hatások teremtése. 

Feladata: 

 A gyermekek alapos megfigyelése és a magatartási problémák felderítése. 

 Egyéni bánásmód kialakítása. 

 Kulturált viselkedés szokásainak kialakítása, a helyes magatartási szokások kialakítása 

 Társas érintkezési szokások kialakítása. 

 Távolságtartás elemi szabályainak kialakítása. 

 Élethelyzetek (szituációs játékokkal) megélése. 

 Felnőttek példamutató viselkedése. 

Tevékenységi területek: 

 tanórán 

 tanórán kívüli foglalkozásokon 

 habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon 

 

Család – és iskola együttnevelésével összefüggő feladatok 

 

A beilleszkedés és magatartási zavarok problémáinak megoldását együtt kell végezni a 

családnak és az iskolának. Ezt a folyamatot nagymértékben elősegíti a pedagógus által 

nyújtott pozitív magatartás, nagyfokú tolerancia, a szeretet, valamint a gyerek „másságának” 

megértése, elfogadása. 

 

Feladat: 

 veszélyeztetettség okának feltárása, és törekvés a megoldásra 

 a családi háttér megismerése és az esetleges hátrányok megszűntetésének segítése 

 iskola, pedagógus, család harmonikus egységének megteremtése 

 egyéni beszélgetések 

 kölcsönös bizalom megteremtése 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

 

Iskolánk sajátos neveléséből adódóan valamennyi tanulónk sajátja a tanulási nehézség. Ezért 

tanításunk az egyéni fejlesztésre irányul. Az órák felépítése is a differenciált feladatmegoldást 

helyezi előtérbe.  

A lassabb tempóban haladók felzárkóztatását szolgálják az egyéni fejlesztő órák 

 

A szociális hátrányok mérséklését szolgáló tevékenység 

 

Iskolánk tanulói heterogén környezetből érkeznek. Egyre többen élnek szociálisan nehéz 

körülmények között. Nagyon fontos ennek a hátránynak a kompenzálása. Az ingerszegény 

környezetből jövő tanulók érdeklődését igyekszünk felkelteni.  
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A szociális hátrányok mérséklését segítő tevékenység: 

 

 Egyéni fejlesztés 

 Étkeztetés 

 Családlátogatások 

 Alapítványi támogatás 

 Személyes segítségnyújtás 

 Táboroztatás 

 Ruha-, játék-, könyvgyűjtés 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

Minden egyén, - így az értelmileg akadályozott is – magában hordoz rejtett képességeket, 

tehetséget. Ezek életre hívásához erősen motiváló hatások, belső fejlesztő impulzusok, 

kedvező folyamatok fennállása szükséges. 

Cél: 

Az egyéni képességek feltárása és kibontakoztatása, agyermekben rejlő egyéni képességek 

felszínre hozása, amelyek az együttes tevékenység során észrevétlenek maradhatnak. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató felkészítésének célja a 

tanuló tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradásának csökkentése, továbbá a 

tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, tanulási 

Feladata: 

 Olyan segítő, ösztönző légkört biztosítani, ahol a tanulók kreativitására, fantáziájára lehet 

építeni. 

 Előtérbe kell helyezni a fejlesztés, a prevenció, a korrekció, és a kompenzáció 

lehetőségeit 

 Differenciált, individuális képességfejlesztéssel, a lehetőségek megteremtésével, a 

feladatokkal való megismertetésével, felhasználásával a szunnyadó tehetségek 

felébresztése. 

Zenei és mozgásos tevékenység: Művészeti és mozgásos tevékenység 

Sajátos nevelési igényű tanulóknál is lényeges elem, a tehetség ápolása, hogy harmonikus 

személyiséggé fejlődjenek. Előtérbe kerülnek a művészeti tevékenységek. 

Feladatok: 

Tanórákon történő differenciált fejlesztés, 

Tanórán kívüli lehetőségek megteremtése (színkottás zenekar, táncszakkör) 

Célok: 

 Pozitív értékekre építeni 

 Önbizalom erősítés 

 Bemutatkozási lehetőségek teremtése (pl. hangverseny, kiállítás, sportverseny), motiváció 
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A külvilág felé való megmutatkozás: 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység keretében is kiemelkedő 

törekvésünk, hogy tanulóink a külvilág felé is megmutatkozhassanak. Ez egyrészt 

személyiségfejlesztésük szempontjából - helyes önértékelés, önbecsülés, önrendelkezés, 

önállóbb életvezetés, nagyobb élettér - igen fontos tényező. Másrészt biztosítani kívánjuk, 

hogy a környezetünkben élő ép társaik figyelme a sérült emberek értékeinek felismerése felé 

forduljon. A napjainkban oly gyakran megfogalmazott másság elfogadása, a más ember 

pozitív tulajdonságainak elismerése, megbecsülése, az integráló lehetőségeinek megragadása 

és kiaknázása érdekében tehetséges tanulóinkkal részt veszünk városi, megyei és országos 

programokon:  

 Kulturális és zenei fesztiválokon. 

 Tanulmányi és sportversenyeken 

 Kiállításokra elküldjük tanulóink munkáit - szőnyegek, festmények, rajzok, 

agyagmunkák 

Lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára, hogy a város általános iskoláiban tanuló ép 

társaikkal közös tevékenységeken vegyenek részt, mellyel a szociális integrációt tudjuk 

biztosítani. 

Ünnepélyeinkre, nagyobb programjainkra meghívjuk a város, a megye, a sajtó, a helyi 

televízió képviselőit 

 

Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A hátrányos helyzetű (2H) és halmozottan hátrányos helyzetű (3H) tanulók figyelemmel 

kísérése az osztályfőnökök feladata. Az intézmény kapcsolatban áll, szorosan együttműködve 

a Gyermekjóléti Szolgálattal, az önkormányzatok gyámhivatalaival és a településeken 

működő családgondozóval. 

 

 

A gyermek és ifjúságvédelmi munka során alkalmazott módszereink 

 

 Megfigyelés, beszélgetés, családlátogatás, jelzés, előadások, fórumok, szóróanyagok, 

tanácsadás, konfliktuskezelés, tréninget pótló, korrigáló, helyettesítő nevelés, érték 

közvetítés, együttműködés a családot támogató személyekkel, szervekkel, szervezetekkel 

 Szülőkkel való kapcsolattartás formái: fogadóóra, írásos forma, szülői értekezlet, 

személyiségfejlesztő foglalkozások, családgondozás-életvitel tanácsadás, tea-délután, 

esetmegbeszélések, iskolai konzultáció. 

 

A hátrányok kezelésének lépései:  

 

 prevenció 

 veszélyeztetettség feltárása 

 segítségnyújtás 
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 együttműködés külső szervezetekkel 

  

Feladatok: 

1. A veszélyeztetett gyermekek helyzetének feltárása, javítása.  

2. Kapcsolattartás az osztályfőnökökkel 

3. Családlátogatás 

4. Segítséget igénylő szülők útbaigazítása (segélyek, nyugdíjak, gondnokság stb. 

intézése) 

5. A rászoruló tanulóknak karitatív segítséget nyújtunk. 

6. Pályázatok keresése táborozások, kirándulások támogatására. 

7. Igyekszünk feltárni a gyermekeinket ért negatív hatásokat. 

8. IPR rendszer működtetése 

 

Esélyegyenlőség 

 

Intézményünk gyógypedagógiai jellegéből adódóan az integráció más értelmet kap, mint a 

többségi iskolákban. Az intézményi nevelés célja itt nem az oktatási, hanem a társadalmi 

integráció, ám ennek érdekében, már az óvodai időszaktól kezdődően, a többségi 

intézményekkel közös programokon segíti az intézmény az elfogadás kialakulását.  

Célkitűzés: a társadalmi integrációra való felkészítés, a társadalmi szemléletformálás, ennek 

érdekében zajlanak az iskolai programjaink: többségi iskolákkal közösen, civil és egyéb 

társadalmi szervezetekkel együttműködve szervezünk programokat és a munkaerő-piacra 

felkészítő tevékenységünk is ez a fő célja.  

Ügyelünk   a diszkrimináció-mentességre; a szegregációs hátrányok enyhítésére,   a sajátos 

nevelési igényű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi 

integrációjának támogatására,    az adott területen releváns,   minőségi oktatáshoz történő 

egyenlő hozzáférés biztosítására és a     társadalmi   integráció lehetőségének megteremtésére. 

Intézményünk bemenet szabályozott, tehát csak a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Megyei Szakértői Bizottsága által kiállított iskola kijelölő birtokában van módunk, a 

gyermekek felvételére.  

A súlyos, halmozottan fogyatékos tanulók teljes értékű tanulói az intézménynek, minden 

területen részesülnek mindabból, melyet értelmében akadályozott társaik számára az iskola 

nyújtani tud. 

Ez kiemelten érvényes a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre. 

Az intézmény esélyegyenlőségi programja és terve részletesen tartalmazza ez irányú 

feladatainkat. 
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Szervezeti hagyományok 

 

Iskolánk életét érintő valamennyi terület szabályozását az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza. A törvényességet, a zökkenőmentes működést még további 

szabályzatok, tervek segítik, mint a Munka- és balesetvédelmi szabályzat, az iskolai házirend, 

az éves munkaterv és ütemterv. Az egész szervezet organizációját az iskolánk vezető testülete 

végzi, amelynek élén az igazgató áll. 

Igazgatás 

Tagintézmény vezető: 

Feladatköre: az iskola pedagógiai munkájának irányítása. 

Hatásköre: az intézmény tervező, szervező, ellenőrző feladatainak ellátása, az iskola 

képviselete, a pedagógusok és egyéb beosztású dolgozók szakmai képviselete és más 

kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, az intézmény jog szerinti működtetése, irányítása. 

 

Intézményegység vezető: 

Feladatköre: vezetői feladatok ellátása megbízott gyógypedagógusként, vezetői munkáját az 

igazgató irányításával végzi. A vezetői munkamegosztásban, feladat megjelölésben, 

szervezési, irányítási, ellenőrzési jogokkal rendelkezik. 

 

Egyéb pedagógiai vezetők: 

Munkaközösségek vezetői, a munkaközösség által választott, szakmai vezetők. 

Feladatkörük, jogkörük: az iskolában működő szakmai közösségek életét szervezik, 

irányítják, koordinálják éves terveik szerint. Szakmai tanácsadó jogokkal, képviseleti 

jogokkal rendelkeznek. Tevékenységükről folyamatos tájékoztatással tartoznak tagintézmény 

vezetője felé. 

Az intézményi vezetőség tagjai: 

Tagintézmény vezető  

Intézményegység vezető 

Munkaközösség-vezetők 

Szakszervezeti képviselő 

 

Feladatkör: Egyetértés, véleményezés, javaslattétel 

Jogkör: Az általuk képviselt csoport véleményének, kérésének továbbvitelére, álláspontjának 

képviselete. 

 

Az iskolában működő teamek: 

Állandó: Munkaközösségek 

Munkacsoport: feladathoz szerveződő, egy-egy feladat szervezésére, ill. lebonyolítására 

alakult munkacsoport. Vállalható, vagy a tagintézmény vezető jelöli ki a feladatra. 

 

Pedagógusok helyi feladatai 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  
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 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

 tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA fenntartásában való aktív részvétel 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

Az osztályfőnököt tagintézmény vezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a 

felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik és segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart a 

szülőkkel.   

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

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

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: félévi és év végi statisztikai adatok 

szolgáltatása, bizonyítványok megírása, hiányzások igazolása, PAC és szöveges értékelés 

kitöltése. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra,  

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  
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 Részt vesz a munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását, 

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

 

Gyógypedagógiai asszisztensekkel való együttmunkálkodás 

 

A gyermekeket körülvevő felnőttek tevékenysége és magatartása példaképformáló tényező. 

Folyamatos élményt és tapasztalatforrást nyújtanak a tanulók számára, s egyben tevékenységi 

mintákat is adnak. A nevelőmunka hatékonysága megkívánja, hogy az egy csoportban 

dolgozó team összehangoltan végezze munkáját. Az osztályfőnök feladata a nevelésben 

résztvevők munkájának összehangolása. A betanító pedagógusok, a napközis nevelő, a 

szakoktatók és a gyógypedagógiai asszisztens az ő útmutatásai alapján végzik 

tevékenységüket. Az asszisztensek feladata, hogy a pedagógus által meghatározott pedagógiai 

tennivalókat a legjobb tudásuk szerint végrehajtsák. A team tagjai naponta informálódjanak, 

és informáljanak, közösen értékeljék a tanulók fejlődését, magatartását. Felelősséggel és 

szülői gondossággal neveljék a rájuk bízott gyermekeket.  

 

Iskolánk kapcsolati hálója 

 

Cél: A folyamatos, évek óta kialakult kapcsolatrendszer fenntartása, ápolása. 

Szakmai kapcsolatok: 

 Máltai Szeretetszolgálat 

 SZETA 

 MAGYE 

 NSZFI 

 SMART GRANT Alapítvány 

 MSMME- Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület 

 Speciális Szakiskolák Országos Egyesülete 

 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző 

Főiskolai Kar 

 Fejér Megyei - Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság  

 EGYMI 

 Megyében működő társintézmények 

 FM Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály 

 Gyámügyi Hivatal 

 Igazságügyi Hivatal - Pártfogói felügyelet 

 Gyermekjóléti Szolgálat  

 Családsegítő Intézet  

 Háziorvosok, Iskolaorvos, Iskolafogászat, Védőnői-szolgálat 

 Rendőrkapitányság, Ifjúságvédelmi Alosztály 

 Vadmadár Kórház 

 Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
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 Médiák 

 Depónia Kft.  

 Városi óvodák, többségi általános iskolák 

 Puskás Akadémia- Felcsút 

 Helyi vállalkozások 

 Munkahelyeink: Serfőző Kertészet, Macher Kft., Budai úti Virágbolt, Széna Téri 

Könyvtár, Aranykorona Zrt. Hatpöttyös Étterem 

 

Intézményen belüli szervezetek 

 Iskolai munkaközösségek 

 Esélyegyenlőség Alapítvány 

 Szakszervezeti csoport – PSZ 

 Intézményi önértékelő munkacsoport (BECS) 

 SZM – Szülői Munkaközösség 

 

Szülő, tanuló, iskola együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 

Az iskola, mint oktató, nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha figyelembe 

veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés a gyermeki személyiség harmonikus 

fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház, és a pedagógusközösség koordinált, aktív 

együttműködése. A gyermekek szülei igénylik a segítséget, tanácsokat, szükségük van arra, 

hogy közvetlen, barátságos hangulatú beszélgetés során érzéseiknek hangot adjanak. Iskolánk 

számára legfontosabb partnerek a szülők és a gyerekek. Fontos, hogy gyerekeink jól érezzék 

magukat iskolánkban, boldog gyerekkort, szép, hagyományokkal teli diákéletet tudhassanak 

maguk mögött, amikor elhagyják iskolánkat. Munkánk csak úgy lehet sikeres, ha segítjük, 

támogatjuk a szülőket, formáljuk életvitelüket és kérjük az ő támogatásukat. 

 

 Együttműködés a szülőkkel 

 

Munkánk sikere és eredményessége szempontjából nagyon fontos milyen kapcsolatot tudunk 

kiépíteni tanulóink szüleivel.  

Alapja: a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség 

Megvalósulás formái: 

 kölcsönös támogatás 

 koordinált pedagógiai tevékenység 

Feltétele: 

 kölcsönös bizalom és tájékoztatás 

 az őszinteség 

Eredménye: 

 a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán kedvezően fejlődő gyermeki 

személyiség 
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Együttműködésünk jelenlegi formái: 

 Igazgatói, tagintézmény vezetői tájékoztató  

 szülői értekezletek évente 2 alkalommal 

 napi kapcsolattartás 

 meghirdetett előadások, ünnepélyek, nyílt napok 

 családi napok 

 üzenő füzet 

 szülői munkaközösség 

 ajándék- és segélycsomag pályázatok útján 

 konzultációs lehetőségek 

 információs szolgáltatások 

 gyermekeink szabadidős- és rehabilitációs foglalkoztatása 

 lehetőség szerint szociális támogatások / étkezési támogatás  

 Szülőklub foglalkozások: tapasztalatcsere, tanácsok. 

 Szülők – Nevelők Bálja 

 Ünnepélyek, rendezvények 

  

 Szülők bevonása az új tanulásszervezési eljárásokba 

 Nyilvánosság – honlap működtetése 

 

Az együttműködés lehetséges formái 

 

A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk el: 

Aktív részvételt az iskolai rendezvényeken 

Ötletnyújtást az előadások témáihoz 

Őszinte véleménynyilvánítást 

Együttműködő magatartást 

Nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását 

A családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését 

Érdeklődő – segítő hozzáállást 

Szponzori segítség felkutatásában részvétel 

 

Iskolánk (pedagógus) segítségnyújtási formái: 

Rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról 

Változatos témájú szakkörök indítása, ahol a tanuló gyakorolhatja a helyes viselkedési 

módokat 

Előre tervezett szülői értekezletek 

Rendkívüli szülői értekezletek 

Egyéni elbeszélgetés 

Előadások szervezése: 

- logopédus 

- nevelési tanácsadás 
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- pszichológus 

- egészségügyi szakember (orvos, védőnő) meghívásával 

Családlátogatás 

Közös kirándulások 

Továbbfejlesztési lehetőségek: 

Fejlesztési törekvéseink nem mennyiségi, sokkal inkább minőségi, tartalmi jellegűek. 

Elsősorban a tanulók mérése, ellenőrzése, értékelése és egyéni fejlesztése területein 

szeretnénk előbbre lépni. Ez részben azt jelenti, hogy nagyobb betekintést nyújtunk a 

pedagógiai munkánkba, részben pedig azt, hogy minden lehetséges módon igyekszünk 

hozzásegíteni a szülőket saját gyermekük minél tökéletesebb ismeretéhez és elfogadásához. 

 

Egészség és környezet nevelési program 

 

Iskolánk sajátos nevelési igényű tanulókat (értelmileg akadályozott), oktat – nevel, ezért 

különösen nagy hangsúlya van az egészséges életmódra nevelésnek. Az egész tantervi 

anyagunkat áthatja a téma fontossága. Az életkori sajátosságoknak megfelelően bővül az 

ismeretek köre e témában az óvodától az általános iskolán át, a szakiskolával bezárólag. 

Az iskola egészségnevelési programjának általános célja: A tanulókban ki kell alakítani a 

tudatot, hogy az egészség érték, az élet minősége jelentősen változik általa, és mi magunk 

felelősek vagyunk megőrzéséért. 

Egészségnevelési programunk célja, hogy hasson az iskolai élet minden területén, fejlessze 

tanulóink személyiségét, kellő mértékű legyen a szocializációjuk, el tudják fogadni saját 

fogyatékosságukat, harmonikus emberként éljenek. 

Az egészségnevelési feladatok és a szociális, környezeti és életviteli kompetenciák fejlesztése 

összhangba kerül a nevelés során. 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusaink ösztönzik a tanulókat, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, lelki egyensúlyuk megóvására, a konfliktusok kezelésére. 

 

Iskolánk egészségnevelés programja 

 

Az akadályozottsággal élőknek is az egészséges életmód biztosításához szokások hosszú 

sorának kialakítására van szükség. El kell érni, hogy a kialakult és begyakorolt mozdulatsorok 

belső szükségletté váljanak. 

Iskolánkban is nagy feladat hárul a tanulók egészséges életmódra nevelésében. Minden iskolai 

tevékenységnek - tágan értelmezve - szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Az iskola személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív 

attitűdöknek, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek az értelmileg 

akadályozott gyermekek és a fiatalok egészségi állapotát, életminőségét javítják. 

Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésére tanít, hanem az 

egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is 

nevel. 
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Helyzetelemzés 

Iskolánkban eddig is fontos és kiemelt didaktikai és nevelési feladatok közé tartozott az 

egészségvédelem. Alapvető feladata is iskolánknak a gyermekek testi-lelki szükségleteinek 

kielégítése. Az optimális életritmus napi és heti rend kialakítása megalapozó jelleggel bír. A 

rendszeresen végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra, feltételei a testi és 

szellemi fejlődésnek. 

A tanórák keretén belül lehetőségük van a tanulóknak egészség- és önismereti készségek 

elsajátítására. Az önkiszolgáló feladatok elvégzése, a tevékenységek többszöri gyakorlását 

teszi lehetővé, amely alakítja a gyermek énképét, testsémáját, mozgáskoordinációját, segíti 

önállóvá válását. Testápolás, öltözés, étkezés, önkiszolgálás közben természetes módon 

fejlődik és fejleszthető a gyermek. Mivel minden tevékenységet fokozott szóbeli megerősítés 

is kísér, ezért fontos, hogy elegendő idő álljon a rendelkezésre, és mindez nyugodt, 

kiegyensúlyozott, türelmes légkörben valósuljon meg.  

Az egészségmegőrzés, mint érték 

Az iskolai egészségnevelés- életminőség javítást, mint fontos és alapvető értéket kell 

megmutatnunk a tanulóknak és szülőknek. 

Az egészségnevelésnek tartalmaznia kell a testi egészségre és mentálhigienére vonatkozó 

alapvető ismereteket, de ugyanakkor megmutatja az ember alapvető értékét. 

 

Alapelv 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola 

folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a 

munka egészséges színtere legyen. 

Az értelmileg akadályozottak iskolatípusában az egészségnevelés szerves része valamennyi 

nevelési fő feladatnak, funkcionális egységet képez minden alapvető nevelő – oktató 

tevékenységgel. 

 

Az egészségnevelés általános céljai: 

A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs 

formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az 

egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a 

környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés 

egészség és cselekvésorientált tevékenység. 

 

Legfontosabb célok: 

 az értelmileg akadályozott tanuló cselekvő, tevékeny részvételével, egészséges, 

harmonikus életvitelt megalapozó szokások kialakítása 

 az iskolai környezet biztosítsa az egészséges testi, lelki szociális fejlődést 

 olyan, tanulás során alakítható önfejlesztő, ismeretszerző és gyakorlásra módot adó 

tevékenység kialakítása, amely önmagára és a tanuló közvetlen környezetére irányuló 

esztétikus és egészséges életmód, magatartásmód nyomait tükrözi 

 a sérült gyermekek és fiatalok is rendelkezzenek az önmaguk számára, és a közösségi 

együttéléshez szükséges kulturált egészségügyi szokásokkal 
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 ismerjék fel a legalapvetőbb testi szükségleteiket, és az adottságaikat és képességeiket 

figyelembe véve aktívan járuljanak hozzá kielégítésükhöz 

 

Az egészségnevelés főbb területei 

 Szomatikus nevelés 

 Környezeti nevelés 

 Mentálhigiénia 

 

Szomatikus nevelés 

Az egészségnevelés alapteendőit alkotó szomatikus nevelési eljárások a mindennapos nevelői 

gyakorlat szerves részei. Magában foglalják az akadályozottsággal élő gyermek testi 

szükségleteit, egészséges étkezését, mozgását, sportolását és a szabadidő hasznos eltöltését. 

 

Általános higiénés nevelés 

Cél: Az értelmileg akadályozott gyermek sérülékenyebb, érzékenyebb a külvilág ingereire, 

ezért fokozott gondoskodást kíván az egészségének védelme, a külső környezetből származó 

ártalmak megelőzésére, elhárítására. Önmaga gondozási tevékenységeit mind jobban el tudja 

látni, és igénye alakuljon ki, hogy maga gondoskodjék elemi dolgairól. 

 

Fogápolás, szájhigiéné  

A fogápolás szokássá alakítását már kisgyermekkorban el kell kezdeni. Lényeges, hogy az 

értelmileg akadályozott gyermek is megismerje az elhanyagolt, ápolatlan fogazat betegséget 

okozó kockázatát. Kívánatos, hogy minden gyermeknek legyen saját fogmosó készlete. A 

szokás kialakításánál figyelembe kell venni az akadályozott gyermek adottságát és 

képességét. Fokozatosan a megismertetés, bemutatás, modellnyújtás, az utánzással való 

mozgástanulással és gyakoroltatással juthatunk el az interiorizáció szintjéig. A tevékenység 

sokszori gyakoroltatása folyamán tökéletesedik a cselekvés kivitelezése és készségszintűvé 

válik a mozdulatsor. A fogápolást soha ne hagyjuk kontroll nélkül, az önkontrollra való 

szoktatás lényeges eleme pedig a tükör. Így fejleszthetjük esztétikai érzékét, énképét. 

 

Kézmosás  

A nap folyamán többször is jelen levő tennivaló. 

Cél: az önálló alapos kézmosás begyakorlása. 

A szokás kialakításában nehézséget jelenthet, hogy az értelmileg akadályozott tanulók nem 

mindig tudják a mozdulatokat pontos sorrendben végrehajtani, elvonhatja a figyelmüket más 

jelenség, vagy kihagynak mozzanatokat. A szokás kialakításának metódusában figyelembe 

kell venni az életkori és képességbeli különbségeket, ennek alapján kell segítséget nyújtani, 

illetve az önálló elvégzés szintjét elvárni. A tevékenység automatizálódásának menetében sok 

gyakorlásra, korrekcióra van szükség. A kézmosás csak akkor végezhető eredményesen, ha a 

megfelelő eszközök is a gyermek rendelkezésére állnak. A nevelési módszerek közül nagy 

hangsúlyt kap a felnőtt személyes példamutatása. 
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Egészséges táplálkozás 

Az értelmileg akadályozott gyermekeknél a kulturált étkezési szokások kialakítása nagy 

jelentőséggel bír. Kisgyermekkortól kezdődően a környezet megismeréseinek folyamatában 

kell, hogy elsajátítsák mindazokat a szokásokat, amelyek a mi kultúrkörünkben kialakult 

étkezési szokások elemei. A gyermek helyes táplálkozása az egészséges életmód 

biztosításának alapfeltétele. 

 

Mozgás, sport, szabadidő hasznos eltöltése 

Az értelmi akadályozottsággal élő gyermek többé-kevésbé a szomatikus területeken és így a 

mozgásfejlődésében is sérült. A mozgáskoordináció fejletlensége miatt sajátos mozgáskép 

adódhat. 

 

Tevékenységi területek: 

 tanóra 

 tanórán kívüli mozgásos foglalkozások 

 szabad levegőn való tartózkodás 

 sport szakkörök 

 kerékpáros ügyességi verseny 

 más iskolák által szervezett sport programokon való részvétel 

 

Partnerek: 

 Iskolaorvos, fogorvos, védőnő, gyermekneurológus, települési védőnők 

 Szülők  

 Sportszervezetek 

 Egyesületek, egyházak, alapítványok (Máltai Szeretetszolgálat, SZETA, Jótétemény 

Alapítvány, Nagycsaládos Egyesület) 

 

Módszerek, eljárások: 

 Példamutatás, mintaadás 

 Beszélgetés (mit-miért) 

 Előadások szervezése 

 Játékos egészségnap szervezése 

 Konkrét helyzetekben gyakoroltatás 

 Ellenőrzés 

 Játékok, kreatív tevékenység 

 

Az egészségnevelési program feldolgozandó feladatai az iskolai szakaszokon 

 

Általános iskolai feladatok 

Bevezető szakasz (1-2.évfolyam): 

Feldolgozandó feladatok: 

 önismeret alakítása (testséma, testrészek) 

 öltözködés (vetkőzés, öltözés irányítás mellett) 
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 személyi higiénia (kézmosás, fogmosás mosakodás WC, zsebkendő használata)  

 étkezés (segítséggel kés, kanál, villa önálló használata, terítés) 

 környezetrendezés, környezet megóvása (Játékok, taneszközök önálló elrakása, 

hulladék helyének megtalálása) 

 gondozási tevékenység (segítséggel teremgondozás, takarítási eszközök használata, 

ruhagondozás) 

 közlekedés (járda, úttest, zebra) 

 

Kezdő-alapozó szakasz (3-6 évfolyam): 

Feldolgozandó feladatok: 

 önismeret (tulajdonságok, különbözőségek) 

 öltözködés (cipőfűzés, kötés, helyes-helytelen öltözködés) 

 személyes és környezeti higiénia (körömápolás, hajápolás, környezet takarítás, gondozás, 

egészség-betegség) 

 helyes életmód (étkezések rendje, mikor, mit eszünk, egészséges-egészségtelen ételek, 

pihenés mértéke) 

 közlekedés (gyalogos közlekedés szabályai, viselkedés tömegközlekedési eszközön) 

 társas kapcsolatok (szülők, testvérek, barátok) 

 

Fejlesztő szakasz (7-8.évfolyam) 

Feldolgozandó feladatok: 

 önismeret (serdülőkor, megváltozott test, fokozott testi tisztaság, ápoltság) 

 tisztálkodási szokások, öltözködés (fürdés, hajmosás, körömápolás gyakorisága, 

időjárásnak, alkalomnak megfelelő öltözködés ruha, cipő ápolás) 

 egészséges otthon, iskola (lakásunk tisztántartása, szellőztetése, ágynemű cseréje 

esztétikus, kényelmes berendezése) 

 környezetünk óvása (tisztítószerek mit-mire használunk, szennyező anyagok, a víz 

védelme, balesetvédelmi előírások betartása) 

 egészséges életvitel (helyes napirend, ritmusok az életünkben, élvezeti szerek káros 

hatása, egészséges ételek, mozgás fontossága, mit tegyünk, ha betegek vagyunk) 

 Társas kapcsolatok (érzelmeink, barátság, felnőttek tisztelete, helyes-helytelen 

viselkedés) 

 Közlekedés (udvarias viselkedés, jegyváltás, közlekedési. szabályok) 

 

Szakiskolai évfolyamok 9-12 

Feldolgozandó feladatok 

 Az emberi test - testrészek érzékszervek funkciójuk, védelmük, egészség-betegség, 

leggyakoribb betegségek, tüneteik, pubertáskori problémák 

 Öltözködés - évszaknak, időjárásnak, alkalomnak megfelelő, esztétikus, divatos- fokozott 

önállósággal 

 Serdülőkor – biológiai- pszichológiai változások, nemek közti különbség, testi higiénia 

fogalmának elmélyítése 
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 Egészséges életmód és veszélyek – test tisztántartása, edzése, mozgáshiány okozta 

ártalmak, helyes-helytelen táplálkozás önálló megvalósulása- veszélyforrások: 

zajártalom, dohányzás, szeszesital, kábítószerek 

  Egészségügyi intézmények – orvosi rendelő, szakorvosi rendelő, korház, gyógyszertár, 

ügyelet, mentő hívása 

 balesetek, elsősegély- mentőláda, iskolai, otthoni, utcai balesetek kivédése, felismerése  

 a környezet összetevői – tiszta víz, levegő, egészséges talaj megóvása, víz –tűz haszna-

kára, napfény hatásai 

 társas kapcsolatok- barátság, szerelem családi élet, igényes szórakozás, döntéseink 

 

Iskolánk jellegéből adódóan az elsősegély- nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

ismeretek a Környezet és egészségvédelem 5. évfolyamtól, a Társadalmi ismeretek és 

gyakorlatok 7. évfolyamtól a helyi tantervbe építve jelenik meg. Tanulóink képessége nem 

teszi lehetővé, hogy az önállóan elsősegélyt nyújtsanak. Fő feladatunk annak megtanítása, 

hogy baleset esetén segítséget tudjanak kérni. Baleset esetén a pedagógus az SZMSZ és a 

Házirendben foglaltak alapján jár el. 

 

Testi nevelés 

 

Minden ember számára nagyon fontos a mozgás, hogy megőrizze egészségét. Különösen 

fontos, sérült embertársaink esetében a megfelelő mozgások kialakítása, hisz ez nem csak 

fizikai erőnlétét javítja, hanem a mozgás segíti a kognitív funkciók fejlődését is.  

 

Mindennapos testnevelés 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt kivételekkel az iskola a mindennapos 

testnevelést heti 5 testnevelés óra keretében szervezi meg.  

Célunk a mozgásos tevékenységek biztosításával kialakítani: 

 

 a megfelelő mozgásokat, jó közérzetet, egészséget 

 a testet kellő kondícióban, megfelelő súlyon tartani 

 a személyiséget formálni, fejleszteni, társas kapcsolatokat alakítani 

 megfelelő mozgáskultúrát kialakítani, 

 segíteni, felfedezni saját testünket, önbizalmat erősíteni 

 oldani a felgyülemlő feszültségeket 

 élménnyé tenni a szabadidőt 

Iskolánkban a testmozgások szinterei: 

 tanórai keretek között 

 rehabilitációs órák keretében –gyógytorna, szenzomotoros integrációs terápia, 

gyógyúszás, állat - asszisztált terápia tömegsport, sportszakkör (asztali tenisz, kosár) 

 napközi, játékos testmozgás 

Sportfoglalkozások helyszíne: tornaterem, sportudvar, városi uszoda 
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A tanulók kondicionális állapotának felmérése: 

Tornatermi kör futása (50m/kör) 

évfolyam nagyon 

gyenge 

gyenge közepes jó kiváló 

3-4 >2 2-4 4-6 6-7 7< 

5-6 >3 2-4 4-6 6-7 8< 

7-8 >5 5-7 7-10 10-12 12< 

9-10 >5 5-7 7-10 10-12 12< 

11-12 >5 6-7 7-10 11-13 14< 

 

Helyből távolugrás (cm) 

évfolyam nagyon 

gyenge 

gyenge közepes jó kiváló 

3-4 >30 30-45 45-50 50-80 80< 

5-6 >40 40-50 50-70 70-100 100< 

7-8 >50 50-70 70-90 90-110 110< 

9-10 >60 60-100 100-120 120-140 140< 

11-12 >60 60-100 100-120 120-150 150< 

 

 

 

Hanyatt fekvésből felülés (db) 

évfolyam nagyon 

gyenge 

gyenge közepes jó kiváló 

3-4 >10 10-12 12-16 16-20 20< 

5-6 >10 10-14 14-18 18-22 22< 

7-8 >13 13-16 16-20 20-25 25< 

9-10 >15 15-18 18-22 22-30 30< 

11-12 >15 15-20 20-25 24-35 35< 

Hason fekvésből törzsemelés (db) 

évfolyam nagyon 

gyenge 

gyenge közepes jó kiváló 

3-4 >10 10-15 15-20 20-25 25< 

5-6 >15 18-25 18-25 25-30 30< 

7-8 >20 20-25 25-30 30-40 40< 

9-10 >25 25-28 28-32 32-40 45< 

11-12 >25 25-30 30-35 35-45 45< 
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Környezeti nevelési program 

 

Helyzetelemzés: 

Iskolánk pedagógusai kiemelt fejlesztési feladatként kezelték eddig is a környezeti nevelést. 

Az oktatás valamennyi elemében megjelent, lehetővé téve a tantárgyközi kapcsolatok 

erősítését. 

 

 „Ökoiskola” címének elnyerése 

Az Ökoiskolai címet az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és 

a Vízügyi Minisztérium adományozta iskolánknak 2010-ben, 2015 decemberében pedig az 

Örökös Ökoiskola címet. Ökoiskolaként figyelmet fordítunk arra, hogy munkánkkal 

hozzájáruljunk a helyi társadalom igényeinek kielégítéséhez, kiemelten a fenntarthatóság 

elveinek pedagógiai képviseletével. Felhasználjuk a különböző kommunikációs csatornákat és 

a helyi médiát annak érdekében, hogy munkánkról minél többen hírt kapjanak. Az iskolánk 

lehetőséget ad a szűkebb és tágabb környezetében, valamint a nagyvilágban történő főbb, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos, eseményekkel való foglalkozásnak. 

Együttműködünk a helyi önkormányzattal, a helyi hatóságokkal és olyan helyi támogatókkal, 

vállalkozókkal, melyek az ökoiskola értékeivel és céljaival megegyező célokat tart szem előtt. 

A természetvédelem jeles napjairól minden évben megemlékezünk, kapcsolódó programokat, 

szervezünk. 

A kerettantervben szereplő tantárgyak többségében van környezeti tartalom.  

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. 

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

kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. 

Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de szerepet kap az 

önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai 

lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a szelektív 

hulladékgyűjtésre (papír, olaj, műanyag, fém, műszaki hulladék, veszélyes hulladék, tetra-

pack). A tanév során minden évfolyam erdei iskolában, tanulmányi kirándulásokon, 

múzeumlátogatásokon vesz részt. Az itt folyó munka a tanév szerves része. 

A gyerekeink olyan versenyeken indulnak, ahol a környezetvédelem fontos téma, így 

elmélyíthetik tudásukat. Például Koncz Dezső Tanulmányi verseny, Háztartástan verseny. 

Kiállításokat, rajz pályázatokat, programokat rendezünk jeles alkalmakra: Föld Napja, Víz 

Világnapja, Madarak és Fák Napja. 

Szakiskolánk a környezetünk szépítését tűzte ki célul, melynek keretében fűszerkertet és 

virágos kertet épített és gondoz. 
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Módszerek: 

 Valóságban történő szemlélődés 

 Erdei iskolai programok szervezése  

 Megfigyelés - beszélgetés,  

 Mintaadás  

 Szituációs játékok 

 

Partnereink 

 egyesületek 

 közalapítványok 

 szülők 

 partner munkahelyek 

 

Fogyasztóvédelmi ismeretek 

 

Fontos feladatunk, hogy megismertessük tanulóinkat az alapvető fogyasztóvédelmi 

tudnivalókkal. Tudatosítsuk bennük, hogy ne vásároljanak olyan termékeket, illetve ne 

vegyenek olyan szolgáltatásokat, amelyek nem felelnek meg az alapvető követelményeknek, 

nem rendelkeznek megfelelő igazolással. Ismerjék azokat a jogokat, amelyeket áruvásárlás 

illetve szolgáltatások igénybevételekor alkalmazniuk kell. 

Tanulóink többsége csak vásárláskor találkozik az áruval vagy szolgáltatással, ezért az a 

feladatunk, hogy megtanítsuk őket olyan ismeretekre, amelyek lehetővé teszik, hogy tudatos 

fogyasztóvá válhassanak. Ennek érdekében tisztában kell lenniük az áruk: 

 minőségével 

 mennyiségével 

 összetételével 

 szavatosságával 

 származásával 

 gyártására vonatkozó adatokkal és információkkal 

 garanciával 
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Kompetencia alapú oktatás 

 

Intézményünk pedagógiai programjában a NAT 2007-es módosítása következtében megjelent 

a kompetencia alapú oktatás. A megkezdett folyamatokat felerősítette, hogy intézményünk a 

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0064 pályázat kedvezményezettje, ennek keretében a 2009/2010-es 

tanévben módszertani és tartalmi megújulás kezdődött el.  A tanév során szerzett 

tapasztalataink alapján került sor a pedagógiai programunk módosítására, melynek során 

rögzítjük mindazokat az alapelveket, célokat és feladatokat, melyek a kompetencia alapú 

oktatás helyi alkalmazását és elterjesztését szolgálják. 

 

Fejlesztési stratégia 

A világban zajló gazdasági, technológiai és társadalmi változások közvetlenül próbára teszik 

az egyén alkalmazkodó képességét, ugyanakkor a közösséget új szerepek vállalására 

késztetik. Intézményünk számára óriási kihívás, hogy feladatunk teljesítése során fokozott 

versenyhelyzetnek és a változó munkaerő-piaci igényeknek megfeleljünk. 

Nem folytatható az a több évtizedes gyakorlat, amikor a tanulási folyamat lezárul az iskolai 

tanulmányok befejezésével. A jövőben az életpálya bármely szakaszában szükségessé válhat 

annak módosítása. A hangsúly a hagyományos tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, 

azaz a képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére tevődik át, hiszen 

elsősorban ezek révén válhat bárki képessé az egész életen át tartó tanulásra. 

 

Alkalmazásának céljai: 

 a sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, 

 kompetencia alapú oktatás elterjesztése,  

 a kompetencia-alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű 

megismerése, és megvalósítása,  

 a nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése,  

 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése 

 az esélyegyenlőség érvényesítése 

 újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése 

 társadalmi integrációt szolgáló környezet kialakítása 

 egyéni fejlesztési tervek készítése 

 digitális írástudás elterjesztése 

 

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0064 projektben a kompetencia alapú oktatás bevezetését a 

kompetencia alapú program terve szerint végeztük.  

A kompetencia alapú program célja: 

 az iskola helyi tantervének alapja,  

 alapját képezi a gyermekre figyelő pedagógiai szemlélet elterjedésének,  

 elősegíti a kompetencia alapú tanulás általánossá tételét,  

 ösztönzi az együttnevelés gyakorlatának elfogadását,  

 feltételt teremt többféle metodika közötti választásra,  
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 korszerű tanulói értékelést ösztönöz,  

 pedagógiai alapvetést ad a differenciáló tanulásszervezéshez, az egyéni fejlődéshez 

igazodó tanítási gyakorlatot kiszolgáló taneszköz rendszer kifejlesztéséhez, lassított 

tempójú, a cselekvéses tanulást előnyben részesítő metodikai innovációk kidolgozásához,  

 tájékozódási pontokat ad az új szemléletű pedagógusképzés és továbbképzés elméletének 

és gyakorlatának kimunkálásához. 

 

Kompetencia alapú oktatás területei iskolánkban 

 óvodai 

 szövegértés-szövegalkotás 

 matematika 

 művészetek 

 életpálya építési kompetencia 

 szociális-életviteli és környezeti kompetencia 

 projekt (3 hetet meghaladó vagy éves) 

 témahét 

 „Kézen fogva” belső innováció, társadalmi integrációt szolgáló szabadidős program 

 digitális tartalmú taneszközök használata 

 hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása 

 új módszerek elterjesztése 

 

Fejlesztési feladatok: 

 minőségi elmozdulást hozhat a lényegesen hatékonyabb alapozás tekintetében. 

 reális esélyt teremt a tanulók kulturális, képességbeli és tanulási szükségletekben 

megmutatkozó különbözőségeinek kezeléséhez. 

 megfelelő ismeretek tevékeny felhasználása. 

 a kisiskolás korban elsajátított alapkészségek kialakítása, fejlesztése. 

 a digitális kultúra eszközrendszerének alkalmazása a mindennapi gyakorlatban. 

 megelőzhető legyen a lemorzsolódás, lehetővé váljék a társadalmi integráció.  

  

A NAT-ban megjelenő kulcskompetenciák: 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció  

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Esztétikai–művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
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Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület 

 

Tanulóinknál a nyelvi kompetenciák kialakítása kis lépésekben, a fokozatosság elve mentén 

valósulhat meg. A nagy-és finommozgások koordinációján, a testséma és percepció 

fejlesztésén át vezet az út a szóbeli szöveg megértéséig, az első önálló verbális 

szövegalkotásig, a valódi olvasásig és írásig. 

A fejlesztés célja 

 Kommunikáció-központúság. A legfontosabb célja a beszédindítás és a beszédre való 

késztetés. A kommunikációval kapcsolatos ismeretek, szabályszerűségek, normák 

megtanítása és gyakorlása. A szövegértés-tanításnak ebben a formában nemcsak célja, 

hanem módszere is a kommunikáció, hiszen a feladatmegoldások, az ellenőrzés, az 

értékelés folyamatos.  

 Tevékenység-centrikusság a beszéd, olvasás és írás elsajátításában. 

 Rendszeresség. A szövegértés-szövegalkotás gyakorlása minden műveltségterület 

feladata. 

 Differenciáltság. Kívánatos, hogy a foglalkozások megszervezésének alapja az egyéni 

képességek, egyéni tempó figyelembevétele legyen. A differenciálás szempontja lehet a 

tanulók szövegértési, illetve szövegalkotási problématípusa, tempója vagy a szükséges 

tanári támogatás mértéke. A tanulási folyamat hatékonysága nem a tanulócsoport 

összteljesítményén, hanem az egyes tanulók fejlődésének ütemén mérhető.  

 

Matematikai kompetenciaterület 

Az alább felsorolt készségek, képességek közül a számlálás, számolás, halmazalkotás, 

becslés, mérés, mértékegység-váltás, egyszerű szövegesfeladat-megoldás, mennyiségi 

következtetés, problémamegoldás, rendszerezés.  

A matematikai kompetencia készség- és képességkomponensei 

 Készségek (számlálás, számolás, becslés) 

 Gondolkodási képességek (rendszerezés) 

 Kommunikációs képességek (relációszókincs) 

 Tudásszerző képességek (problémamegoldás) 

 Tanulási képességek (figyelem, emlékezet) 

Olyan módszertani megoldásokat használunk, amelyek lehetővé teszik a matematika tanítás 

folyamatának átalakulását. Erős hangsúlyt kap a tevékenységközpontú módszertan. Dominálja 

a folyamatokat a játék és az eszközhasználat, a megfelelő tanulási környezet kialakítása, a 

kooperatív tanulási technikák alkalmazása.  

A fejlesztés célja 

 elemi tapasztalatok gyűjtése a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól 

 térbeli, időbeli tájékozódás 

 mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások 
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 mennyiségekkel végzett műveletek (többnyire csak összeadás, kivonás) 

 mértékegységek, mérések 

 pénzhasználat 

 számlálás, számolás, számítás 

 mennyiségi következtetés, becslés, mérés, valószínűségi szemlélet 

 

Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák 

 

A fejlesztés célja 

A szociális, környezeti és életviteli kompetenciák körébe olyan attitűdök, készségek és 

képességek tartoznak, amelyek alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniájának és 

társadalmi beilleszkedésének egyaránt. 

E terület lényeges attitűdelemei az önbizalom, az öntudatos és a környezetért is felelős 

magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás, a tolerancia és a különböző 

élethelyzetekben való elfogadható kommunikációt.  

 A programcsomag célja a tanulók énképének gazdagítása, önértékelésének formálása, 

fejlesztése. 

 Ennek érdekében fejlesztjük a szabálykövető és kritikai gondolkodást, az együttműködési 

képességeket, Fontos a megfelelő beszédstílus kialakítása, a nyelvi ismeretszerzés 

továbbfejlesztése és a képességeiknek megfelelő önkifejezés. 

 A program során ismerkedjenek meg népünk kulturális örökségével, hagyományaival, 

speciálisan a hagyományos mesterségekkel, népszokásokkal.  

 Célunk, hogy fejlesszük döntéshozatali, problémamegoldó képességüket, ismertessünk 

meg konfliktusmegoldó technikákat. 

 Célunk a pozitív beállítódások, magatartások, szokások kialakítása és megszilárdítása, a 

testi adottságok, fizikai képességek feltárása.  

 A felnőtt lét szerepeire való felkészülést speciálisan szolgálja a munka világáról szerzett 

ismeretek és tapasztalatok együttese.  

 Legyen alkalmuk személyes tapasztalatszerzésre, találkozásra iskolán kívül is 

felnőttekkel.  

 Ismerkedjenek a gyakori szakmákkal.  

 Kiemelten kezeljük a környék, lakóhely adottságainak, lehetőségeinek megismerését.    

 

Jellegzetes módszerek 

 kooperatív tanulás 

 projekt-módszer 

 vita 

 dráma és szituációs játékok 
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 kutatás 

 felfedezés 

 terepgyakorlat 

 interjúkészítés 

 

A moduláris felépítés lehetővé teszi a témakörök sorrendjének helyi igények szerinti 

kialakítását. A gazdag tartalmi kínálat következtében pedig sokféle tanórai fejlesztési cél 

kiszolgálására alkalmas a program. 

 

Életpálya - építési kompetenciaterület 

 

A fejlesztés célja 

A gyerekek tisztában legyenek saját képességeikkel, meg tudják fogalmazni a jövőjükkel 

kapcsolatos reális elképzeléseiket. 

 

Az életpálya-építési kompetenciák fejlesztésének alapelvei 

 A tanulónak minden esetben kellő próbálkozási (tévedési) lehetőséget kell adni, 

lehetőséget és támogatást kell biztosítani ahhoz, hogy elképzeléseit, ötleteit kipróbálhassa, 

megvalósítsa, gondjainak megoldásához segítséget kérjen.  

 Lehetőséget kell teremteni az egyéni megoldásoknak, értékelni kell az eredetiséget, a 

kritikus és önkritikus magatartást, valamint mások munkájának támogatását, a 

szolidaritást.  

 

Célok és feladatok 

 A sikeres életpálya-építés egyik legfontosabb feltétele az egyéni adottságok, készségek, 

képességek ismerete.  

 Célunk a manuális és manipulációs adottságok, továbbá az intellektuális képességek 

feltárása, ehhez szükséges a számítógép kezelésének alapvető ismerete, valamint az 

internet használat alapjainak elsajátítása. 

 A természeti környezet változásainak bemutatása mellett célunk a természet és az ember 

viszonyának megfigyeltetése.  

 Célunk felismertetni, hogy a természet körforgásába harmonikusan beilleszkedő ember 

minden cselekedetével felelős környezete védelméért, a fenntartható fejlődésért. 

 A sikeres felnőtt lét alapja az egészség megőrzése, a harmonikus, kiegyensúlyozott 

életvitel. 

 Végezzenek megfigyeléseket önmaguk életére, természeti jelenségekre vonatkozóan, 

tudják rögzíteni megfigyelési eredményeiket. 

 Célunk a pozitív beállítódások, magatartások és az egészségmegőrzéshez szükséges 

cselekvések, szokások kialakítása és megszilárdítása, a testi adottságok, fizikai 

képességek feltárása.  

 Ismerjék meg az egészséget károsító és veszélyeztető tényezőket, a megelőzés és 

elkerülés lehetőségeit. 
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 Célunk, hogy különböző tevékenységek során minél szélesebb körű tapasztalatra és 

ismeretre tegyenek szert az egyes foglalkozásokkal kapcsolatban. 

 

Újszerű tanulásszervezési módszerek 

 Differenciált tanulásszervezés 

Differenciált tanulásszervezési módszerekkel lehetővé tesszük a tanulók személyi 

szükségleteinek, tudásának, képességeinek, érdeklődésének és érdekeltségének 

megfelelő fejlesztését.  

 Egyéni haladási ütemű tanulásszervezés: 

A diákok tanulási folyamatát segítjük a nekik megfelelő tanulásszervezéssel. Ehhez 

tisztában kell lennünk az adott gyermek alapszükségleteivel, előzetes ismereteivel, 

erősségeivel, hiányosságaival, valamint a tanulási egység végére elérendő célokkal, 

követelményekkel is. Csak ezen ismeretek birtokában fogalmazhatók meg egyénre 

lebontott fejlesztési feladatok, célok és követelmények. Mindez tudatosan átgondolt 

folyamatot feltételez, mely során az elérendő célokat, kialakítandó és megerősítendő 

viselkedési és magatartási normákat konkrét tevékenységi szintre, az egyes egyén 

szintjén elérendőkre és megvalósítandó feladatokra bontjuk. 

 Kooperatív tanulásszervezés 

Motiváltak legyenek közös célok elérésére, s közben fejlődjön kommunikációs 

képességük, technikáik. 

Ez a tanulási mód jobban fejleszti a problémamegfogalmazás, a problémamegoldás, az 

elemzés, a kutatás képességeit. Ezek a képességek alkotó folyamatokat indítanak el és 

fejlesztenek, szemben a memorizálás és visszamondás reprodukáló jellegével. 

Mivel a kooperatív munka során a diákoknak az anyagot újra fel kell építeniük, 

nézeteiket össze kell hasonlítaniuk, sokkal mélyebben megértik a tanultakat. 

 Projekt: 

a projekt sajátos tanulási egység, melynek középpontjában egy probléma áll. A feladat 

nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválaszolása, hanem a legtöbb 

vonatkozásnak, összefüggésnek feltárása, amely a való világban az adott problémához 

organikusan kapcsolódik. 

A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli. A tervezés két fő 

szinten történik. Az első az egész folyamatra vonatkozik, amely során meghatározott 

ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. A másik szint az egyes 

projektek megtervezését jelenti, amelyhez a tanári motiváció és segítség tudatos 

jelenléte szükséges. 

Lényeges vonása, hogy megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete, az eltérő 

képességek egyenértékű szerephez jutnak a közösen választott feladat közös 

megoldásában. Kooperativitása a tanári és tanulói szerepek különbözőségének 

érvényesülése mellett valósul meg, a tanár irányító szerepe az együttműködésben 

szinte észrevétlenül működik, a közös tervezésben, cselekvésben és ellenőrzésben 

érvényesül.  A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való 

hozzájárulás sokféleséget. Minden külön módszertani erőfeszítés nélkül lehetővé teszi, 
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hogy a résztvevők a korábbi élményeik, tapasztalataik, tehetségük és ambícióik szerint 

válasszanak részfeladatot. 

A projektmódszer átlép a hagyományos oktatáson, az iskola hagyományos 

időkeretein, falain, élet közeli problémákból indít, és minden résztvevő mindenféle 

tapasztalataira épít. 

 Témahét  

A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája az ún. témahét, amikor 

az adott tárgykört a diákok öt tanítási napon, iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, 

rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani 

eszközök segítségével dolgozzák fel. A nem osztály szintű tanulásszervezés a 

hagyományostól eltérő csoportalkotási módokat is lehetővé tesz, s így az egyéni 

fejlesztés szempontjából hatékonyan épülnek egymásra az alapkövetelményekhez 

kapcsolódó kötelező foglalkozások és az egyes részterületekhez kötődő, kutatást és 

alkotó tevékenységét biztosító választható programok. A témahét időtartama alatt az 

egyes tanórákon a témával kapcsolatos ismereteket sajátítják el a gyerekek. Minden 

tantárgy 1 tanóráját a programhoz köthető tananyaggal töltjük meg, melyet a 

tanmenetben is rögzítünk. Egész évfolyamokat, tagozatokat érintő témákban 

meghívott előadókat hallgathatunk meg. 

Az óraközi szünetekben megtekinthetőek az ünnepi órákon készült produktumok 

(plakátok). 

A témahét programja szervesen kapcsolódik a délelőtti tanórákhoz, illetve jól 

illeszkedik a napközis, szabadidős programokhoz. 

 

 Moduláris oktatás 

A tananyag kisebb, egy-egy témakört feldolgozó részei a modulok, melyek az egyes 

tanórák anyagánál nagyobb, de a tananyag egészénél kisebb egységek. 

A modulok úgy épülnek fel, hogy ismeretanyaguk és gyakorlatsoraik teljes egészében 

lefedik a feldolgozandó tartalmat. A modulárisan építkező tananyag a tantárgyak 

illetve a tanórák kereteit túllépve felkínálja a tanórán kívüli tevékenységeket, az élet 

különböző területén hasznosítható alkalmazást, a közvetlen gyakorlati kipróbálást. 

 

A kompetencia alapú oktatás implementációjának célrendszere, a célok ütemezése 

 

A kompetencia alapú oktatás fenntarthatóságát fontosnak tartjuk, mert minőségi elmozdulást 

hozhat a lényegesen hatékonyabb alapozás tekintetében. Reális esélyt teremt a tanulók 

kulturális, képességbeli és tanulási szükségletekben megmutatkozó különbözőségéinek 

kezeléséhez, így ennek megvalósítására törekszünk az alábbiak szerint: 

 a módszer fenntartását felmenő rendszerű tanulásszervezéssel biztosítjuk, 

 a kiterjesztés módját és szervezeti kereteit az aktuális év munkaterve határozza meg. 
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Célok Implementá

ció éve 

Fenntarthatóság 

2009/2010 2010/20

11 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Teljes tanórai 

lefedettséget 

biztosító oktatási 

program 

5 

kompetenci

aterület 

5 

kompete

nciaterül

et 

5 

kompeten

ciaterület 

5 

kompeten

ciaterület 

5 

kompeten

ciaterület 

5 

kompeten

ciaterület 

Műveltségterület 

tantárgyi bontás 

nélküli oktatása (az 

éves munkatervben 

kerül megnevezésre) 

5-6. Felmenő rendszerben 

Új módszerek 

alkalmazása 

Témahét  

Projekt 

Moduláris 

oktatás 

A szakmai programban meghatározottak szerint minden 

évben az éves munkatervben kerül rögzítésre  

Digitális tartalmak, 

taneszközök 

használata 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 

 

 

A 2009/2010-es tanévben 1-1 jó gyakorlatot vett át a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0064 pályázat 

keretében az óvoda és iskola számára 

Az óvodai címe: Veronika zeneprojekt 

Az iskolai címe: Új módszerek, IKT eszközhasználat az SNI-s tanulók oktatása során 

 

A digitális pedagógia elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitűzések 

 

A NAT kompetenciaterületek fejlesztését tovább erősíti az oktatási programok 

implementációját támogató IKT taneszközök bevezetése. A tanulási folyamatot jelentősen 

átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus oktatási segédanyagok használata. Ez 

új lehetőséget teremt az ismeretátadásban, a kísérleteken alapuló tanulásban, valamint a 

csoportos tanulás módszereinek kialakításában. 

 

A digitális pedagógiai módszertan 3-as célú kompetenciafejlesztés: 

 A tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése 

 IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése 

 A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése 

 

Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: 

 Csoportmunka 

 Páros munka 
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 Egyénre szabott munka 

 Részben egyénre szabott munka 

 Önálló munka 

 

A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít, 

amelynek a következők a megvalósulási formái: 

 Mennyiségi differenciálás 

 Minőségi differenciálás 

 Tanulási követelmények differenciálása 

 

Ajánlott óratípusok: 

 Új ismeretanyag feldolgozása 

 Alkalmazás-gyakorlás 

 Összefoglalás, ellenőrzés - diagnosztikus mérés 

 

Alkalmazására szánt feladattípusok: 

 Problémamegoldó csoportfeladatok 

 Alkotó feladatok 

 Felfedező, kutató feladatok 

 Érvelésre-vitára alkalmas feladatok 

 Ellenőrzés, értékelés 

 

Digitális tartalmak: 

 az iskola saját honlapja, diákoknak, szülőknek, tanároknak szóló információkkal, 

 multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, hangállományok), 

 multimédia CD-k, DVD-k, Pen drive, merevlemezek 

 

A tanórán alkalmazott diagnosztikus, fejlesztő-formatív és szummatív célú pedagógiai 

ellenőrzési, értékelési, mérési eljárások és feladatok IKT eszközök és szolgáltatások 

alkalmazásával, támogatásával történő megvalósítása, elősegítve ezzel a NAT célkitűzéseinek 

megfelelően az egyénre szabott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált 

tanulásszervezési eljárások elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását. 

A digitális írástudás kialakításának részletes tervezete az iskola IKT stratégiájában - a 

TÁMOP 3.1.4/08/02- 2008-0064 projekt innovációs tevékenysége megvalósításaként - került 

megfogalmazásra. 
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Az intézmény szervezeti egységei 

 

Óvoda 

A sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyerekek az óvodába lépéskor nagyon heterogén 

fejlődési képet mutatnak. Az eltérések életkorban, fejlettségi szintben, a sérülés 

súlyosságában, típusában, a gyerekek előéletében (családi, vagy intézményes) gyökereznek. 

Közös jellemzőjük, hogy fejlődésük lelassult, a mennyiségi eltérésen túl, minőségi eltérés is 

tapasztalható. Az alacsony pszichés aktivizációs szint miatt minden területen nehezen induló 

és lassú fejlődést mutatnak. Gyakran hiányzik belőlük a természetes érdeklődés. 

  

Az óvodai nevelés az időben elkezdett korai fejlesztésre épül. 

 

Óvodai nevelés célja: 

A kisgyermek egészséges életmódjának kialakítása, sokoldalú, harmonikus fejlesztése az 

egyéni képességek maximális figyelembe vételével. 

Egyéni és kiscsoportos stimuláló korrekcióval elősegíti a fennálló fejlődési rendellenességek 

javítását, csökkentését, megelőzni a következményes ártalmak kialakulását. 

 

A kompetencia alapú nevelés-oktatás alapelvei 

 

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést. 

Olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, mely igazolódik egyéni szükségleteihez, 

és életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez. 

Óvodás életkorban a nevelés eszközei közül játék a gyermek legelemibb pszichikus 

szükséglete.  Ebből következően a gyermek 7-9 óra napi játék szükségletét ki kell elégíteni és 

meg kell hagyni a játék semmi mással nem helyettesíthető szerepét, funkcióját. 3-6-7 éves 

gyerek létformája a játék. Ezen keresztül tapasztalja meg a körülötte lévő világ sokszínűségét, 

szerzi ismereteit, tanul, jut örömökhöz, sikerélményhez. A játék a gyermek számára a legfőbb 

élményforrás, ugyanakkor a személyiségfejlesztésének színtere a tanulás, a készség-és 

képességfejlesztés leghatékonyabb módja. 

A munka jellegű tevékenység is tartalmaz játékos elemeket. Az önként vállalt feladatok, 

munkafolyamatok végzése során megéli a gyermek a közösségért való tevékenykedés örömét 

is, ami normák, értékek, szabályok kialakításához vezet. 

A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, és cselekvésen keresztül sajátít el. Ennek 

érdekében fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élményeket élhessen át, és 

természetes kíváncsiságát kielégíthesse. Ezért a játékba integrált önkéntes és cselekvéses 

tanulás az óvodai tanulás útja.  

Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg differenciáltak, 

elkülönültek, a gyakorlatban azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelően egységet 

alkotnak. 

Nevelési cél a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a 

kreativitás előtérbe helyezése és a kompetencia érzés kialakítása, fenntartása. 

Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a 

gyermeket. Megteremti annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az 
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alkotó munkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, 

amelyek megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, tanulás 

örömének átélésére. Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez 

meg. Mindennek az alapja, hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, 

tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer. 

A gyermek fejlődésének alapja, hogy féltő, óvó, gondoskodó szeretet, folytonos, stabil 

biztonság vegye körül. Egyéni, differenciált bánásmód szükséges a személyes, bensőséges 

kapcsolat kialakításához, amely minden gyermeket megillet. 

Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, tartalma a nevelés eszközeinek és a 

gyermeki tevékenységrendszernek, ezért kiemelt jelentőséggel bír. 

A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy megfelelő, elfogadó, 

ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. A gyermekek őszintén elfogadják, 

tolerálják a társaikat, a gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség természetes számukra. 

Olyan pedagógiai környezetet kell kialakítania az óvodának, ahol a másság felé fordulás 

mindenkinek természetessé válik. A migrációs populáció integrációjának megvalósítása. 

Az óvodáskorú gyermek magatartását érzelmei befolyásolják. Ezért fontos, hogy a más 

gyermekekkel és felnőttekkel való kapcsolatuk során pozitív, kedvező hatások, élmények 

érjék.  

Nevelési cél, hogy a gyermek az óvodapedagógusokban és az óvodában dolgozókban társra, 

ha kell, természetes támaszra találjon. 

A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek, mint egyén találja meg helyét a közösségben. 

Nevelési cél, hogy a gyermeknek igényévé váljék a csoporttal való együttműködés, 

ugyanakkor - ha arra van igénye, egyedül is tevékenykedhessen. Ilyenkor a többiek 

alkalmazkodjanak hozzá. A társas kapcsolatok alakulásának legfőbb eszköze elsősorban a 

játék, ezt követik a közös tevékenységek, a közösen végzett feladatok, a különböző szervezeti 

keretekben megvalósuló tanulási formák. 

A gyermek számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes, ám rugalmasan kezelt 

szokásrendszer. Segít neki abban, hogy a körülötte lévő szűkebb és tágabb környezetben az 

emberi érintkezés alapvető szabályait elsajátítsa. 

Jelentős alapvetés a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

Nevelési cél az adekvát és rendszeres életritmus, a megfelelő napirend kialakítása. A helyes 

tisztálkodási és táplálkozási szokások kialakításában fontos szerepe van az 

óvodapedagógusnak és a dajkáknak. A felfokozott mozgásigény a gyermek életkori 

sajátosságai közé tartozik. Ennek kielégítése az óvodapedagógus feladata. 

A tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton való megismerésével lehet elérni, 

hogy a gyermek tisztelje a környezetét, és bátran alakítsa azt anélkül, hogy kárt okozna benne. 

Nevelési célunk, hogy az óvodáskorú gyermekek környezettudatos viselkedését 

megalapozzuk. Ebben a folyamatban a gyereket körülvevő felnőttek, a szülő, a pedagógus, a 

dajka példája elengedhetetlen. 

A gyermek személyiségének alakulásában meghatározó, hogy milyen nevelési hatások érik a 

családban. A megfelelő módon kialakított szokások és viselkedési formák a gyermek számára 

megkönnyítik az óvodai közösségbe való beilleszkedést. Ezért nagyon fontos a családok 

nevelési szokásainak a megismerése, közelítése az óvodai nevelési szokásokhoz. 
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Nevelési célunk a családokkal való együttműködés, a családok segítése, erősítése. Az 

óvodapedagógusok napi kapcsolatban állnak a szülőkkel, ezáltal az együttnevelés, az 

együttműködés érdekében a folyamatos párbeszéd feltételrendszere biztosított. 

Nevelési cél, hogy óvodáskor végére, iskolára alkalmas gyerekeket bízzunk a szülőkre. 

 

Az alapelvek érvényesítése során figyelembe kell venni: 

 az ONAP irányelveit, 

 a fejlődéslélektan tudományos megállapításait 

 az inkluzív pedagógia cél-és feladatrendszerét 

 a játék, az érzelmek, az erkölcs meghatározó szerepét 

 a gyermek fejlődésének nyomon követését 

 

Feladatok 

A Kompetencia alapú nevelés-oktatás bevezetése és alkalmazása az óvodai nevelésben. 

Az Óvodai Kompetencia Alapú Programcsomag részleges mértékű adaptációja. 

 

 Szokások kialakítása- Lényegesen befolyásolják a személyiségfejlődést, és 

tudatmentesítő szereppel is bírna. 

 Külső világ tevékeny megismerése- Anyanyelvi nevelés- Beszédmegértés fejlesztése, az 

aktív beszéd indítása, nonverbális-verbális kommunikáció kialakítása. 

 Mozgásfejlesztés- Az alapmozgások kialakítása, korrigálása, a koordinációs zavarok 

csökkentése, testi-lelki harmónia, jó pszichomotoros állapot elősegítése. 

 Önkiszolgálás- Minél nagyobb önállóságra nevelés, a szobatisztaság, a tisztálkodás, a 

vetkőzés-öltözés, étkezés és egyszerű munkavégzés terén. 

 Vizuomotoros készség - finommotorika, a vizuális észlelés, a testséma fejlesztése. Szem-

kéz koordináció, alakállandóság, alak-háttér felismerő képesség, téri tájékozódás, 

megfigyelő képesség, taktilis érzékelés fejlesztése. 

 Játékra nevelés- A gyakorló, konstruáló, és elemi szerepjáték megismertetése. Az egymás 

melletti és együttes játék megvalósítása. 

 Egyéni fejlesztés- Az adott gyerekek fejlettségi szintjének megfelelő képességfejlesztés 

egyénre szabott terápia. 

 Zenei nevelés- Egyszerű ritmusú versek, mondókák, megfelelő hangterjedelmű dalok 

segítségével a ritmus és a zenei hallásfejlesztése.  

 A színkottás zenei nevelés alapjainak alkalmazása.  

 A Veronika Zeneprojekt anyagának beépítése az óvodai foglalkozások rendszerébe. 

 

Feladatok megvalósulását kiegészítő terápiák (eszközök) segítik, amennyiben ezt a személyi 

feltételek lehetővé teszik: 

 

 Logopédia 

 Gyógytestnevelés 

 Gyógyúszás 

 Szenzoros-intergrációs terápia 
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 Kutyaterápia 

 

Egyéni foglalkozások időtartalma: 

 

Kiscsoportban: 5-15 perc 

Középső csoportban: 10-20 perc 

Nagycsoportban: 10-30 perc között 

 

 Napirend: 

 

6,30 -  8,00   Gyülekező, szabadjáték 

8,00 -  9,00   Egyéni, mikro csoportos irányított játék,  

rehabilitációs foglalkozás  

9,00 - 10,00   Tízórai (tisztálkodás, terítés, étkezés,  

önkiszolgálás) 

10,00 -11,00   Kötelező és rehabilitációs foglalkozások,  

játék(egyéni, mikrocsoportos vagy csoportos)  

11,00 -12,00   Levegőzés, rehabilitációs foglalkozások 

12,00 -13,00   Önkiszolgálás(vetkőzés, tisztálkodás, ebédelés,  

rendrakás) 

13,00 -15,00   Mese, alvás vagy pihenés, rendrakás, torna 

15,00 -16,00   Uzsonna, irányított vagy szabad játék 

 

Foglalkozási formák 

 

A FOGLALKOZÁS NEVE HETI ELŐFORDULÁS A FOGLALKOZÁS 

FORMÁJA 

KÜLSŐ VILÁG 

TEVÉKENY 

MEGISMERÉSE-

ANYANYELV 

5 CSOPORTOS, EGYÉNI 

MOZGÁSFEJLESZTÉS 5 CSOPORTOS 

VIZUOMOTOROS 

FEJLESZTÉS 

3 MIKROCSOPORTOS 

VAGY EGYÉNI 

JÁTÉKRA NEVELÉS 5 CSOPORTOS, 

MIKROCSOPORTOS 

VAGY EGYÉNI 

EGYÉNI FEJLESZTÉS 5 EGYÉNI 

ZENEI NEVELÉS  2 EGYÉNI 
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Személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

Az óvodában olyan helyzetbe kerülnek a sérült gyerekek, amikor a vágy, cselekvés, a szándék 

és a végrehajtás közé akadályok ékelődnek. Nehezíti a helyzetet, hogy kommunikáció 

hiányában nem tudják szükségleteiket jelezni, kódjaik nem egyértelműek az új környezet 

számára. 

A pedagógus türelmes kivárása és egyszerű, gesztussal megerősített beszéde, a szép esztétikus 

szeretetteljes környezet segíthet az első időben. Megtanul alkalmazkodni, vágyait késleltetni, 

az ismétlődő helyzetekben tájékozódni, megtanulja „elviselni” társait. Kezdetben elsősorban a 

felnőttek közeledését viselik el, egy-egy kiválasztott személyhez ragaszkodnak, tőlük 

fogadnak el utasításokat, kéréseket, az ő kedvükért tevékenykednek. A napirend, a 

foglalkozások változatos ismétlődése, a pihenés, a szabad játék, séta számtalan lehetőséget ad 

az együttes örömszerzésre, egymás elfogadásának segítésére. Lassan megtanulják az elemi 

szabályokat, mozgalmas és csendes helyzetek váltakozását. Az óvodai programok, séták, 

közös vásárlások, színházlátogatások, ünnepélyek mind alkalmak arra, hogy közelebb hozza 

egymáshoz a csoport tagjait, és mindennap szívesebben járjanak óvodába. 

 

Munka jellegű tevékenységek: 

 

A sajátos nevelésű igényű óvodások is szívesen tevékenykednek, segítenek. A gyerekek 

többségénél tapasztalható, hogy önmaga kiszolgálására még nem képes, de ügyesen végez 

irányítással vagy kis segítséggel naposi feladatokat. Ennek oka, hogy a finommotorikai 

mozgásaik még fejletlenek, de a játékok összeszedése, tányérok kiosztása, terem átrendezése 

nem igényli ezen mozgások meglétét, még például az öltözködés igen. Egyéni képességekhez 

igazodó motivációra van szükség és nagyon fontos a szülőkkel való együttműködés, ahhoz 

hogy elinduljon ezen a téren is a fejlődés. A feladatvégzés a gyermek fejlődését, 

előrehaladását szolgálja. 

 

Egészséges életmódra nevelés: 

 

 Testápolás: a tisztaságiránti igény felkeltése, tisztálkodási eszközök helyes használatára 

nevelés. 

 Étkezés: az etetéstől az önálló kanálhasználaton át, tanulják meg a villa, szalvéta pohár 

helyes használatát, valamint a rágást. Segítsenek teríteni, az asztalt leszedni, törölni, 

szemetet felszedni, kancsóból tölteni. Fontos a helyes mérték megtanítása mind az 

étkezés mennyiségét, mind a rá fordított időt illetőleg. 

 Vetkőzés-öltözés: tanulják meg az egyes ruhadarabok levételét, majd kis segítséggel az 

öltözés fázisait, saját ruháik felismerését. 

 Testedzés: a teremben vagy szabadlevegőn való mozgás játék, tornászás, séta, kirándulás 

igényére nevelés 
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Ellenőrzés, értékelés: 

 

A gyermek fejlődési ütemének ellenőrzése: 

 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága javasolja az 

óvodánkba való helyezést, így szakértői vélemény jelzi akkori állapotát. A javaslat 

tanulmányozása és a PAC vizsgálat alapján a pedagógus megfigyeléseit rögzíti és elkészíti a 

fejlesztési programot. A pedagógus munkáját folyamatellenőrzés jellemzi. A PAC vizsgálatot 

évvégén megismétli, ami jelzi a változásokat és a még fejlesztendő területeket. A csoportban 

dolgozó pedagógusok és segítők team munkában dolgoznak, keresik a legjobb megoldást egy-

egy gyermek esetében. Szükség esetén szakorvossal, pszichológussal konzultálnak 

 

Az ellenőrzés részben folyamatos, részben ciklusonkénti (pl.: szokások kialakítása, munkában 

való részvétel stb.), részben évenkénti. 

 

Ellenőrzési formák: 

 folyamatos megfigyelés 

 feljegyzések készítése 

 munkaközösségi megbeszélések 

 a gyerekek cselekedeteinek viselkedésének elemzése 

 fejlődési tesztek végzése, ill. nyomon követése. 
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Általános iskola 

 

Az általános iskolai nevelés- oktatás célja, hogy a tanulók sajátítsák el a társadalmi 

együttéléshez szükséges magatartási normatívákat, tudjanak kevés segítséggel, irányítással az 

iskolában és a családban képességeikhez mérten, egyszerű önkiszolgálási munkafolyamatokat 

végezni és készítsen fel a készségfejlesztő szakiskolára. 

 

Felépítése: 

Bevezető szakasz: 1-2 évfolyam 

Kezdő szakasz: 3-4. évfolyam 

Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam  

Fejlesztő szakasz 7-8.évfolyam 

 

Tanítási órák, óraközi szünetek 

 

CSENGETÉSI REND 

    

Óra Időpont 

1. 8.00-8.45 

2. 9.00-9.45 

3. 10.00-10.45 

4. 10.55-11.40 

5. 11.45-12.30 

6. 12.35-13.20 

7. 13.20-14.05 

8. 14.10-14.55 

9. 15.05-15.50 

10. (ügyelet) 16.00-16.45 

 

Alapelvek 

A tanítás – tanulás folyamatának alapelvei olyan általánosan érvényesülő tételek, 

körülmények, amelyek a tanítás-tanulás folyamatában legfontosabb sajátosságok, amelyeket 

minden nevelőnek érvényesíteni kell oktató - nevelő munkájában: 

 A pedagógiai humanizmus, mint érték 

 A szocializáció, mint érték 

 A kommunikáció, mint érték 

 A természet, a környezet szeretete, védelme, mint érték 

 Az örömforrások megkeresése és kiaknázása, mint érték 

 Az esztétika, mint érték 



Pedagógiai Program 
 

57 

 

 A legteljesebb körű és mértékű egyéni differenciált bánásmód, mint érték 

 Az egészségmegőrzés, mint érték 

 A munka, mint érték 

 Az önálló döntés képessége, mint érték 

 Az alkotás képessége, mint érték 

 A családi nevelés segítése, a család és iskola együttnevelésének megteremtése, illetve 

megerősítése, mint érték 

 Esélyegyenlőség megteremtése és a társadalommal való elfogadtatás, mint érték. 

 A fenti értékekre épülő speciális, gyógypedagógiai szemléletet tükröző alapelveink: 

 Az érthetőség elve 

 Szemléletesség elve 

 Motiváció elve 

 Differenciált foglalkozás elve 

 

Tanulásszervezési formák 

 Egyéni fejlesztési lehetőségek előtérbe helyezése, mely páros, kiscsoportos vagy 

nagycsoportos munkaformákkal egészül ki. A hatékony tanulásszervezés biztosítja a 

fegyelmet is az osztályban. A kooperatív technikák alkalmazásakor nem az egyes gyerekekkel 

való bánásmódban, hanem a csoport működésének „vezénylésében” van a fegyelmezett 

munkavégzés kulcsa. A pedagógus viselkedésmódja, óravezetési stílusa a garancia arra, hogy 

a gyerekek megfelelő mennyiségű időt töltsenek a feladatvégzéssel. 

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 

 Elemi ismeretek közvetítése, alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése. 

 Képessé tenni a tanulót arra, hogy a környezetben ki tudja magát ismerni. 

 Tudjon a közösségben tájékozódni, alkalmazkodni, beilleszkedni, a társak közt helyt állni 

tudjon. 

 Képessé kell a gyermeket arra, az őt körülvevő közvetlen tárgyi környezet formálja, 

alakítsa 

 Olyan közösségfejlesztő morális magatartás és tevékenységforma alakítása, amely az 

értéket megőrző magatartást, segítőkészséget és fegyelmezettséget alakít ki. 

 Olyan – a tanulás során alakítható – önfejlesztő, ismeretszerző tevékenység kialakítása, 

amely önmagukra és a környezetükre irányuló esztétikus és egészséges életmód, 

magatartásmód nyomait tükrözi. 

 Gyermekközpontú szemlélettel a sérült gyermek személyiségfejlődésének segítése. 

 A sérült képességek terápiás, kompenzáló, korrekciós nevelése, az épen maradt 

képességek maximális fejlesztése. 

 Egyénekre szabott, differenciált speciális képességfejlesztés (logopédia, egyéni fejlesztés, 

tanórai differenciálás, szakköri tevékenység stb.). 

 Kiemelt szerepet kell biztosítani a gyakorlat orientált ismeretnyújtásnak, munkára 

nevelésnek. 

 A társadalmi beilleszkedés elősegítése. 
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai 

A tanórák és a tanórán kívüli tevékenységek keretében az alábbi területek komplex fejlesztése 

történik: 

Kognitív funkciók fejlesztése 

 Az észlelés és megfigyelőképesség fejlesztése 

 Figyelem fejlesztése 

 Emlékezet fejlesztése 

 Gondolkodás fejlesztése 

 Az alapvető kultúrtechnikák elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése. 

 Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez, a képességfejlesztéshez, a tartós 

emlékezethez. 

 

Egészséges, kulturált életmódra nevelés 

 Gondozási ismeretek elsajátítása 

 Egészséges életmód és szokásrendszer kialakítása 

 Önkiszolgálási képesség kialakítása 

 Kulturált viselkedés elsajátítása 

 Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése, ébren tartása. 

 Egészségmegőrző, környezetóvó attitűd kialakítása. 

 Testi nevelés: 

 Mozgásnevelés 

 Ritmusnevelés 

 Korrekciós célzatú gyakorlatok 

 

Szociális képességek fejlesztése 

 Ön és emberismeret fejlesztése 

 Helyes önkép kialakítása 

 Törekvés a pozitív tulajdonságok felfedezésére, tudatosításukra, a megerősítésre és 

fejlesztésre önmaga és a csoporttársak felé is. 

 Az személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése, a személyre szóló fejlesztés 

központba állítása munkánkban. 

 Érzelmek gazdagítása és megszilárdítása 

 Felnőtté váláshoz szükséges képességek megalapozása 

 A befogadás, az elfogadás erősítése a szülőkkel, a családdal közösen. 

 A humánus magatartásminták, szokások erősítése. 

 Együttműködési képesség fejlesztése 

 A kulturális, szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése. 

 Társas kapcsolatok erősítése az iskolán kívül is. 

 A közösségi tudat erősítése. 
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A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

 Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

 Az óvodás létből az iskolai életformára történő átvezetés. 

 A játék megszerettetése, a szabályjátékok, didaktikai játékok örömének megélése, a 

kortárscsoport felfedezése. 

 Speciális igényű tanulók sokrétű fejlesztése. 

 Nevelést segítő gyógytornai és logopédiai tevékenység biztosítása 

 A gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékek tudatosítása. 

 Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe 

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 

kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető a már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása: 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 

hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az Egészségnevelési programunkban leírtakkal 

kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktívtanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat.  
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 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, 

az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a 

barátságban, a csoportban;  

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógiai elemek 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei 

Nyelvi (verbális) eszközök: 

 Az értelmileg akadályozott gyermekek nevelésében – oktatásában az anyanyelv, és 

főképpen az élőbeszéd kialakítása, fejlesztése központi nevelési feladattá lép elő. 

 A beszédállapot javítása, szintjének emelése a kognitív funkciókban elfoglalt helyén túl 

alapvetően a szociális, az érzelmi élet, befolyásoló állapot javításának feladata. 

Segítségével enyhíthető, vagy megakadályozható az izoláció a közösségben. 

 

Nem nyelvi (nonverbális) eszközök: 

A nem verbális kommunikáció a szociális érzelmek közvetítésében játszik nagy 

szerepet Képessé kell tenni a gyermekeket a verbális kommunikáció használatán túl a 

nonverbális, metakommunikációs jelek értelmezésére, használatára is. 

 Arckifejezés 

 Szemmozgás 

 Tekintet 

 Testközelség, távolságtartás 

 Testhelyzet, testtartás 

 Mozdulatok, gesztusok 

 Kulturális jelzések 

 

Módszerek, eljárások 

 Gyógypedagógiai segítségnyújtás 

 Egyéni fejlesztés 

 Példamutatás-normakövetés 

 Cselekvésbe ágyazott, konkrét gyakorlati helyzetekben történő ismeretszerzés 

 Lassú haladási tempó, sok-sok gyakorlás 

 Közösségi terek biztosítása 

 Differenciáló pedagógia, egyéni fejlesztés 

 Tanulásmódszertan alkalmazása: különféle ismeretszerzési módok és technikák 

 megismerése ,elsajátítása a tanulnivaló és az egyéni adottságok függvényében 

 Komplex művészeti fejlesztés 

 Integráció: különböző kultúrákban szocializálódott gyerekek együttnevelése 
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Készségfejlesztő speciális szakiskola 

 

Bevezető 

Iskolánkban 1998. szeptember 1. óta folyik készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés. A 

gyakorlati képzések az iskola tanműhelyeiben (szövő, agyagos) tankonyhában és 

tanmosodában, illetve a munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő program külső fogadó 

munkahelyeken zajlik. 

Ezekkel, a munkahelyekkel együttműködési megállapodás keretében dolgozunk. 

A készségfejlesztő szakiskola céljai: az értelmileg akadályozott fogyatékos fiatalok készség- 

és képességfejlesztésének biztosítása szervezett körülmények között és meghatározott 

program szerint zajlik. 

A fiatalok személyiségének olyan fejlesztése, hogy az átlagos emberi élettevékenység 

szintjén, annak szociális normáival képességeik szerint élni tudjanak. Fizikai teherbírásuk 

erősítésével váljanak alkalmassá egyszerű, rendszeres munkára. A jobb képességűek 

sajátítsanak el az iskolában tanított népi kismesterségek közül egyet olyan szinten, hogy 

irányítással a munkát el tudják végezni, vagy képesek legyenek egyszerű betanított munkára. 

Önkiszolgálás terén legyenek önállóak. 

A családi, munkahelyi közösségekben tudjanak alkalmazkodni és közreműködni. 

Szabadidejüket- irányítással- hasznosan, örömet adóan tudják eltölteni. 

A személyi feltételek: 

A közismereti tárgyak tanítását, valamint a délutáni munka ellátását gyógypedagógusok, a 

gyakorlati oktatást szakoktatók végzik. A pedagógiai munkát gyógypedagógiai asszisztensek 

segítik. 

A tanulók felvételének feltételei: 

 Az értelmi fogyatékosok általános iskolája 8. évfolyamának elvégzése, ill. az általános 

iskola befejezését igazoló bizonyítvány. 

 Bármely általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány elfogadható, ha pl. a tanulót 

baleset érte, vagy olyan betegségen esett át, mely súlyos leépülésével járt. 

 

A tantárgyak céljait és követelményeit a helyi tanterv tartalmazza. 

 

A képzés struktúrája 

Megszilárdító szakasz: 9-10.évfolyam 

Szakképzés megszerzésére felkészítő szakasz:  11-12 évfolyam 

9-10. évfolyamokon a tanuló bővítve az általános iskolában megszerzett műveltségi és 

praktikus ismereteit, felkészül a gyakorlati évfolyamok tevékenységeire. 

Megismerkedik a szakmák rendszerével és az intézményben elsajátítható szakmákkal. 

 

A szakiskolai képzés tartalmában, módszereiben és eszközeiben az általános iskolai oktatás 

koncepcionális folytatása. 

A képzés tartalmát a helyi tanterv rögzíti, melynek alapján készülnek a tanévre kidolgozott 

tanmenetek. Ezek meghatározzák az elméleti és gyakorlati tananyagot mely mindig 

figyelembe veszi az adott csoport /egyén teljesítő képességét. 
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Szakiskola szakmai programja 

 

A szakképzés célja: 

Célja, hogy két évfolyam alatt a tanulók megismerkedjenek olyan egyszerű betanulást igénylő 

munkafolyamattal, amely felkészít a munkavállalásra, az intézmény elhagyása utáni felnőtt 

intézményi tevékenységek végzésére. 

A képzés követelményrendszere alkalmazkodik a tanulók képességeihez és érdeklődéséhez, 

lehetőséget teremt az életminőség javítására, hogy hasznosnak érezzék magukat a 

társadalomban. Esélyt kívánunk adni, egy lépéssel közelebb vinni őket az önálló életvitel 

kialakításához. Irányt kívánunk mutatni a szabadidő értelmes és hasznos eltöltéséhez a 

meglévő képességek kibontakoztatásával. Nem a „másság”, hanem „a valamiben való 

azonosság” megmutatásának a lehetősége fontos az integráció szempontjából.  

 

A szakmai gyakorlat területei: 

1. modul: Agyagtárgy készítő 

 agyagozás 

 háztartástan 

 MAP 

2. modul: Textil és fonalmentő 

 textil és fonalmentés 

 Udvaros 

 Irodatechnika 

 Munkavállalói ismeretek 

 

 Fejlesztendő feladatok, kialakítandó kompetenciák: 

 Ismerje a munkája során használt anyagokat, azok tulajdonságait, beszerzési lehetőségeit 

 Tevékenységében alkalmazza a megszerzett elméleti tudást, rendeltetésszerűen használja 

a tevékenység szerszámait. 

 Tudjon utasításokat végrehajtani. 

 Tudjon egyéni adottságaihoz mérten segédeszközök (sablonok, minták stb.) használatával 

különböző használati vagy dísztárgyakat készíteni. 

 Legyen tájékozott a népi kultúra tárgykészítő hagyományainak, motívumkincsének, 

alapanyagainak, eszközeinek alapismeretében. 

 Fejlődjön önbizalma, önállósága a tevékenység adta öröm által. 

 Ismerje a balesetvédelmi szabályokat. 

 Tudjon csapatban dolgozni. 

 Fejlődjön együttműködése, toleranciája, empátiája. 

 Fejlődjön rugalmassága, bátorsága, döntési-készsége. 

 A tanulók mélyítsék ismereteiket az informatikai eszközök (számítógép, digitális tábla) 

használata során. Egyéni fejlődésükhöz mérten készség szintjén alkalmazzák azokat. 

Váljon mindennapi életük részévé az internet használat. 

 Ismerje az alapvető házimunkákat (takarítás, mosás, vasalás, konyhai ismeretek), 

lehetőség szerint vegyen részt bennük. 
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 A jól szocializált, megfelelő munkakészséggel rendelkező tanulók felkészítése a 

munkavállalásra, a felnőtt életre. 

 

Módszerek, eljárások: 

 Cselekvésbe ágyazottan történik az ismeretek átadása (ismertetjük, megmutatjuk, 

megtapasztaljuk, elmegyünk, megnézzük, kipróbáljuk, megfogjuk stb). 

 Egyéni differenciált haladási tempó biztosítása. 

 Kis lépésekben haladás. 

 A tanuló életkorához és képességeihez igazodó pedagógusszerep: támogató, viselkedési 

mintát nyújtó – facilitáló szerep, partneri viszony. 

 Kooperatív technikák. 

 A tananyag egészben látását elősegítő tanulásszervezési módok alkalmazása: 

projektmódszer: adott témájú együttműködés, iskolai időnek szokásostól eltérő kezelése. 

 

Szakmai előkészítő évfolyamok 9-10. 

Szakmai előkészítő ismeretek és szociális munkatevékenység: agyagozás, szövés, háztartástan 

ismeretek 

Óraszámok: 

9. évfolyam heti 2+4 óra 

10. évfolyam heti 2+5 óra 

 

Célok: 

Az alapképzés során (életvitel és gondozási ismeretek tantárgy) elsajátított ismeretek 

bővítése, megismerő funkciók, szociális tanulás továbbfejlesztése. 

Olyan ismeretek elsajátítása, mely megkönnyítiK a tanulóknak a környezeti és társadalmi 

elvárásnak való megfelelést. 

Egyszerű munkaműveletek teljesítéséhez szükséges készségek és képességek 

továbbfejlesztése, mely hozzásegíti a készségfejlesztő speciális szakiskolába való 

továbbhaladást. 

 

Feladatok: 

 munkafolyamatok és viselkedési szabályok megismertetése 

 munkaeszközök és anyagok megfelelő kiválasztása és használata 

 szakmai előkészítő ismeretek megszerzése 

 A tanulók képességeire figyelemmel: szövés, agyagozás, háztartási ismeretek 

alapelemeinek megismerése és gyakorlása 

 A közösségi munkavégzéshez szükséges magatartási és viselkedési szabályok, szokások 

elsajátítása. 

 Rendszeres, kitartó, értékteremtő munkavégzésre való felkészítés 

 Tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok ismerete és betartása. 
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Követelmény: 

 Ismerje meg a munkafolyamatokat és hozzá tartozó viselkedési szabályokat. 

 Ismerje fel a különböző munkákhoz szükséges anyagokat, eszközöket, szerszámokat, 

gépeket, egyszerű megmunkálási technikákat. 

 Ismerje fel a különböző anyagokból készült termékeket és tudja azok funkcióját. 

 Legyen képes fejlődéshez igazított irányított munkavégzésre. 

  Ismerje a különböző anyagok, eszközök, gépek veszélyeit, tartsa be azok használatának 

szabályait. 

 Ismerje és irányítással tudja használni a tanult piktogramokat. 

 Találjon örömöt a munkában és becsülje maga és mások munkáját. 

 

Informatika 

Célok: 

 A tantárgy célja, hogy a tanulók szerezzenek ismereteket az informatikai eszközök 

használatáról. Egyéni fejlődésükhöz mérten jártasság, illetve készség szintjén 

alkalmazzák azokat. 

 Ismerjenek meg alapvető programokat. 

 Legyen igényük az internet használatára. 

 

Feladat és követelmény: 

 

 Ismerjék meg a különböző informatikai eszközöket (számítógép, digitális tábla, 

fényképezőgép, telefon, kamera, nyomtató, szkenner, fénymásoló, adatrögzítő eszközök) 

 Legyenek képesek a számítógép be- és kikapcsolására. 

 Az ikonok közötti tájékozódás váljon készséggé. 

 Alapszinten tudják használni az eszközöket 

 Egyszerű programkezelésre legyenek képesek ( Windows, Word ) 

 Tudjanak tájékozódni az interneten. 

 Készség szinten használják a digitális táblát. 

 Tudjanak több lépésből álló algoritmust követni segítséggel. 

 

Készségfejlesztő speciális szakiskola szakmai programja 

 

Szakképzési évfolyamok 

A szakképző évfolyamok tekintetében a Szakképzési Törvény az iránymutató, annak 

ellenére, hogy OKJ- s képzést nem nyújtunk. 

Éves óraszám: 11. évfolyam: 1224 óra 

    12. évfolyam: 1332 óra 

 

A képzés műveltségi területei 

 Életpálya építési kompetencia 

 Szociális életviteli kompetencia 
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 Testnevelés 

 Szakmai ismeretek 

 Kötelező szakmai gyakorlat 

   

A kötelező szakmai gyakorlat tárgyai 

Heti 22 óra 

 Háztartási ismeretek 

 Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő program (MAP) 

 Műhelymunka: 

 Szövés 

 Agyagozás 

 Fóliázás 

 Informatika  

 

Cél: A tanult munkafolyamatokban szerezzen olyan jártasságokat, készségeket, képességeket, 

melyeket az iskola befejezése után alkalmazni tud, akár normál munkahelyen is. Alakuljon ki 

megbízhatósága, önállósága a különböző munkatevékenységek során. Fogadja el a 

munkavezető utasításait a különböző munkahelyeken. Tudjon alkalmazkodni.  

 

A műhelymunka területeit évenként felülvizsgálja a testület és a tanulók képességei szerint 

módosítja a helyi lehetőségek figyelembe vételével. 

 

Háztartási ismeretek 

Heti 8 óra (háztartástan 5 óra, tankonyha 3 óra) 

Cél: 

Az alapképzés során elsajátított ismeretek kialakítása, megismerő funkciók, szociális tanulás 

rögzítése. Olyan ismeretek elsajátítása, mely megkönnyíti a tanulóknak a környezeti és 

társadalmi elvárásoknak való megfelelést. Alakuljanak ki a munkafolyamatok teljesítéséhez 

szükséges készségek és képességek. 

Követelmény: 

 a házkörüli teendőkben való részvételhez szükséges alapvető készségek kialakítása, 

felelősség tudat 

 alapvető házimunkák ismerete /mosogatás, takarítás, terítés/ 

 a pénz szerepének felismerése, a családi alapellátáshoz szükséges termékek árainak, 

beszerzésének ismerete, vásárlása 

 a környezet értékeinek védelme 

 egyszerű ételek elkészítése önellátás alapjai, konyhai alapműveletek végzése/mosogatás, 

takarítás, terítés/ 

 lakáskultúra alapvető elemei, berendezés, színek harmóniája, világítás, növények 

 növényápolás a lakásban 

 viselkedési normák elsajátítása, viselkedés otthon, munkahelyen, szórakozóhelyen, utcán, 

járművön 
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 a vendéglátás alapjainak ismerete, meghívás, vendégfogadás, kínálás, ajándék adása, 

kapása 

 betegápolás, alapvető ellátás nyújtása, mentő hívása, seb bekötése  

 

Munkaerő - piaci alkalmazkodást segítő program (MAP) 

Heti 6 óra 

Cél:  

A jól szocializált, megfelelő munkakészséggel rendelkező tanulók felkészítése 

munkavállalása, a felnőtt életre. 

A gyakorlat során a tanulók az iskolai foglalkozások mellett, az oktatásba beépítve, heti egy 

alkalommal különböző normál munkahelyekre járnak dolgozni. Egy munkacsoport két 

tanulóból áll, akiket egy segítő kísér. Minden munkahelyen két-két hónapot dolgoznak, majd 

munkahelyet váltanak. Így az iskolai oktatás végére több munkahelyet és munkatípust 

megismernek. 

. 

Az iskola feladata: 

 a kísérők biztosítása  

 a tanulók és szüleik felkészítése a programra 

 szükség esetén az orvosi vizsgálatok elvégeztetése 

 kapcsolatok tarása a Munkaügyi Központtal és a programban résztvevő munkahelyekkel 

 

Követelmény: 

 ismerjék meg képességeiket és korlátaikat a gyakorlatban is 

 gyakorolják az önállóságot 

 ismerjenek meg különféle munkatípusokat 

 sajátítsák el a társadalmi beilleszkedéshez szükséges kommunikációs és viselkedési 

kultúrát 

 tanulják meg elfogadni a munkahelyi elvárásokat 

 tapasztalják meg a munkatársi kapcsolatokat 

 fejlődjön tájékozódó képességük, tanulják az önálló közlekedést, váljanak 

magabiztosabbá 

 gyűjtsenek tapasztalatot az önálló élethez 

 

 

Műhelymunkák 

 

A szövés 

Heti 3 óra (Textil és fonalmentés 8 óra) 

Cél: 

Ismerje meg a szőnyegszövés eszközeit, munkafolyamatait és feldolgozandó anyagait. 

Lehetőség szerint szőnyeg és egyéb használati termékek előállításában betanított munkásként 

alkalmazható legyen. 
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Követelmény: 

 Ismerje fel a szövéshez szükséges nyersanyagfajtákat. 

 Az anyag színeit, fajtáját 

 Ismerje a fonásmódokat (kettes, hármas, négyes fonás, bogárházú fonás)  

 Szövésmódok:  

 szádfára való szövés 

 széklábra való szövés 

 karmantyúfára való szövés 

 Ismerje a szövőszékek fajtáit 

 A szövőszékek részeit, működésüket 

 A felvetés módját 

 Ismerje és alkalmazza a szövésmintákat 

 Ismerje és alkalmazza a szövésmintákat 

 Legyen képes kis segítséggel harmonikus szín és mintaválasztásra 

 Ismerje a szövéstermékeket, alkalmazási módjukat 

 Sajátítsa el a megfelelő népművészeti ismereteket 

 Tanuljon meg önállóan szőni, használati terméket készíteni 

 Legyen tudatában az alapvető higiéniai és balesetvédelmi előírásoknak 

 

 

Agyagtárgy készítő 

Heti 8 óra) 

Cél: Ismerje meg a tanuló a népi kultúra agyagból készült tárgyainak elkészítési és 

felhasználási körét. Ezen felül fejlessze a tanulók finommotorikáját és egyben az agyag 

megmunkálása során ügyeljen a személyes és munka környezetére. 

 

Követelmény: 

 Ismerje az anyag és gyurma közötti különbséget. 

 Tanulja meg az agyag képlékenységi fokozatait. 

 Tegyen különbséget korongon és a nélkül készült tárgyak között. 

 Ismerje az edénykészítés technikáit.  

 Tudjon agyag plasztikát készíteni. 

 Ismerje és alkalmazza a díszítő módokat. 

 Elméletben és gyakorlatban ismerje a fazekasság, mint kézműves ágazat 

munkafolyamatait. 

 Ismerje fel az alapvető népművészeti formákat. 

 Tanuljon önállóan tárgyakat készíteni. 

 Legyen tudatában az alapvető balesetvédelmi előírásoknak. 
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Fejlesztő iskola 

 

Törvényi háttér 

 

 Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról – 

3. melléklő– A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatásának 

irányelvéről 

 

A súlyos és halmozott fogyatékosság meghatározása 

 

A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, 

hogy a testi struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán funkciók – mint a 

kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az érzékelés-észlelés – minimálisan két 

területén súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. Ennek következtében az 

érintett személy pszichofizikai teljesítményei extrém mértékben eltérnek az átlagtól, így 

tevékenységeiben erősen akadályozottá válik, és társadalmi részvételében jelentősen 

korlátozott lehet. A súlyos és halmozott fogyatékosság hátterében rendszerint a korai 

életszakaszban bekövetkező, a központi idegrendszert érintő komplex károsodás áll. A 

fogyatékosságok a legkülönfélébb kombinációkban és súlyossági fokozatokban, esetleg eltérő 

időben jelenhetnek meg.  

 

A fenti fejlődésbeli eltérések és fejlődésbeli akadályozottságok a pedagógiai megsegítés, 

nevelés, oktatás, fejlesztés szempontjából sajátos nevelési igényként jelentkeznek. E tanulók 

speciális segítséget igényelnek, szükségleteik kielégítése, egészségük megtartása, az emberi, a 

dologi és természetbeni világhoz való viszonyuk kialakítása és a társadalom életében való 

aktív részvétel érdekében. Egész életükben a környezet fokozott mértékű és folyamatos, 

komplex segítségére, támogatására utaltak: személyiségük kibontakoztatása és életminőségük 

javítása érdekében fejlesztő iskolai oktatásra van szükségük.  

 

2/2005. (III.1.) OM. Rendelet 3.sz. melléklet) 

 

A súlyos és halmozott fogyatékosság jellemzői 

 

A komplex károsodás következményeként rendkívül változatos formában megjelenő, 

összetett tünet-együttes alakul ki, ami a személyiség fejlődésében jelentős eltéréseket, az 

aktivitásban súlyos akadályozottságot és a társadalmi részvételben súlyos hátrányokat okoz. 

A fejlődés eltérése és a tevékenység akadályozottsága a motoros (komplex mozgásminták 

koordinációjának zavarai, beszédszervek funkciózavarai), a kommunikációs funkciók és 

kettővel szoros kapcsolatban álló értelmi funkciók területén a legszembetűnőbb. A motoros 

funkció zavarok következtében minden mozgás aktivitást feltételező tevékenység területén 

akadályozottság figyelhető meg. A kommunikációs funkciók területén a kifejező beszéd 

hiánya, a jelzések alkalmazásának bizonytalanságai, a kölcsönös kommunikációs megértés 
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zavarát okozzák. Ebből következően a környezettel való kapcsolatfelvétel és az 

együttműködés nehezített, ami a társadalmi beilleszkedés szempontjából jelent hátrányt. 

Mivel a halmozódó károsodások miatt a súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek 

aktivitásukban a fejlődés kezdeti szintjét mutatják, az értelmi funkciók eltéréseit a szenzoros 

(érzékelés-észlelési) és az emocionális-szociális funkciók területén észlelhetjük. A szenzoros 

funkciók területén az érzékelés-észlelés organikus és pszichés kiesései okozhatnak 

nehézségeket. Az emocionális-szociális funkciók területén megfogalmazást nyer a több 

feltűnő magatartásforma, így agresszivitás, túlérzékenység, hangulati labilitás, érzelmi 

kitörések. 

 

A fejlesztő iskolai oktatás alapdokumentumai 

 

 Rehabilitációs pedagógiai program 

 Éves terv: a nevelés tartalmait szem előtt tartva a csoport tevékenységeit tartalmazza, 

legfeljebb két évre tervezve, itt jelennek meg az iskolai ünnepek és közös programok is. 

 Egyéni fejlesztési terv: a gyermek pedagógiai diagnózisának eredményeiből, az 

individuális célkitűzésekből, valamint az egyes tartalmi egységek megvalósítása során 

alkalmazandó didaktikai-metodikai lépések konkrét megfogalmazásából felépített 

dokumentum. Szoros összhangban áll a csoport számára kidolgozott tanmenettel, azaz 

ütemtervel. 

 

Egyéb dokumentumok 

 Egyéni fejlesztési tervek 

 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság határozata 

 Mérések: a fejlesztés eredményességének, további célkitűzéseinek segítségére szolgáló 

standard, vagy egyedi kidolgozású mérőeszközök (TARC, készségszint-felmérő lapok,). 

 Órarend 

 Haladási és mulasztási napló 

 

Személyi feltételek csoportonként a tagintézményben 

 

       1 fő gyógypedagógus 

       0,5 fő konduktor  

       0,5 fő gyógypedagógiai asszisztens 

       0,5 fő dajka 

 

Tárgyi feltételek  

 

Az intézmény épülete teljes egészében komplexen akadálymentesített.  

 

A fejlesztő iskolai oktatás-nevelés az erre a célra speciálisan kialakított fejlesztő 

helyiségekben folyik. A legszükségesebb felszerelések, fejlesztő eszközök, játékok, bútorok 

rendelkezésre állnak.  
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A mozgásfejlesztéshez, gyógymasszázshoz, szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, helye 

lehetőség szerint a mozgásfejlesztés céljára kialakított helyiségben zajlik. 

A fürdetésre külön zuhanyzó áll rendelkezésünkre.  

 

Célok, alapelvek, feladatok 

 

A fejlesztő iskolai oktatás-nevelés célja  

 

A súlyosan és halmozottan sérült gyermekek intenzív komplex fejlesztése iskolarendszerű 

képzési formában segítse elő a gyermekekben rejlő lehetőségek és személyiségük 

kibontakoztatását a mozgásos aktivitáson keresztül a környezet megismerését: a társas 

kapcsolatok élményére alapozva a kommunikációs vágy felkeltését és az önkifejezést.  

 

Kimeneti cél: 

 

Fokozatosan kiteljesedő élményeik és tapasztalataik által minél tevékenyebben vegyenek részt 

a mindennapi életben, a saját életükben. E célok eléréséhez mindenkor fontos az egyéni 

adottságok figyelembe vétele, a lehetőség szerinti differenciális és egyéni bánásmód. 

Hatékony fejlesztésük az egész személyiségre irányul, kizárólag az egymást kiegészítő 

fejlesztő, gondozó módszerek alkalmazásával valósulhat meg.  

 

Alapelvek és ebből fakadó feladatok 

 

A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók számára kialakított iskolai szolgáltatások 

vonatkozásában azokat a szükségleteket kell figyelembe venni, amelyek egyfelől a 

gyermekek, másfelől az érintett családok irányából érkeznek.  

 

Feladat: 

A súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelése oktatása során a tanulás és 

tanítás általános felfogása nem alkalmazható.  

A pedagógus elsődleges törekvése kell, hogy legyen: 

-  a személyes és kölcsönös kontaktus kialakítása,  

- a fogyatékosság és a betegségek hatására kialakuló elszigeteltség 

feloldása.  

- az alapszükségletek kielégítése és a szükségletek jelzésének kialakítása.  

 

- lehetőség szerint közös étkezés,  

 
- PEG (nem) megfelelő egészségügyi állapot esetén 

 
-  a testápolás,  

 
- a kellemes közérzet kialakítása  

 
- szükség szerinti ápolás-gondozás 
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A mindennapokban és a pedagógiai fejlesztés folyamán a testápolás vagy az étkezés nem 

választható el az érzékelés-észlelés vagy a kognitív funkciók fejlesztésétől. A nevelési és 

fejlesztési folyamat messzemenően individuális feltételeknek megfelelő alakítása és 

plasztikus, rugalmas szervezése. 

 

Az aktuális testi állapot és közérzet jelentősen befolyásolja az aktív részvétel lehetőségét, a 

nevelési-oktatási folyamatok nehezebben tervezhetők előre. Ezért a pedagógusoknak az előre 

kidolgozott tanmenetet, óratervet rugalmasan, kreatívan újra kell gondolnia, ha a gyermek 

más kínálatot preferál. A gyakori és intenzív testkontaktusra épülő személyes kapcsolat 

kialakítása és folyamatos fenntartása. 

 

A testkontaktuson keresztül közvetített pozitív emocionális tartalmakkal, a biztonság és az 

elfogadás, a szeretetteljes közelséggel meg kell teremteni a fejlődés feltételeit. A súlyosan, 

halmozottan fogyatékos gyerekek tanulási és tevékenységi sajátosságuk, és az ebből fakadó 

feladatok. Kötődés a közvetlen közelben lévő dolgokhoz és a jelenhez. 

 

A világ tárgyait elérhető közelségbe hozni és a gyermek számára is jelentéssel bíró tárgyként 

megmutatni azt. Cselekvéses tanulás és komplex kommunikációs beágyazottság. 

 

Minden élethelyzetben biztosítani kell a nagymozgásos vagy finommotoros részvétel 

lehetőségét, hogy lehetővé váljon a szemléletes-cselekvéses tanulás. A közös tevékenység 

során alkalmazni a személyre szabott kommunikációs stratégiák bármely formáját. 

Tevékenység-tanulás kis lépésekben. 

 

A teljes tevékenységet analizálni kell, fel kell bontani olyan szakaszokra, amely a gyermek 

számára megérthető és végrehajtható egységekre korlátozódik. Ezeket egységesen kell 

tanítani, újra és újra végigjárni, s ezzel együtt az aktuálisan kiemelt részeket hangsúlyozottan 

kell tanítani. Tevékenység-tanulás segítséggel. 

 

A pedagógussal közösen végzett tevékenység vezet a tanuláshoz, akár ölbe véve is, a tanuló 

igényeihez igazítva. A motiváció fejlesztésének jelentősége a tanulásban. 

 

A hatékony ösztönzést a cselekvés végzésének közvetlenül észlelhető-érezhető, azonnal 

bekövetkező kellemes hatás biztosításával realizálni. 

 

A pedagógiai munka tervezésének lépései 

 

 Új tanuló esetén beszélgetés a szülővel a gyermeke egyéni igényeiről és szükségleteiről. 

 Megfigyelési időszak  

 Pedagógiai diagnózis készítése  

 Egyéni fejlesztési terv készítése 

 Tanmenet elkészítése  
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 Órarend és a napirend összeállítása. 

 

 

A tanítás és tanulás szervezésének keretei 

 

 Csoport 

 Mikrocsoport 

 Egyéni fejlesztés 

 

A csoportos és egyéni tanórák biztosítják azt, hogy a gyermek mind a pedagógussal, mind 

osztálytársaival intenzív kapcsolatban legyen. 

Az egyéni foglalkozások kizárólag a gyermek személyes szükségleteinek megfelelően 

alakíthatóak, ennek keretében kap különböző területeken különböző fejlesztéseket (bazális 

stimuláció, mozgásnevelés, zeneterápia, gyógymasszázs, logopédia). 

 

 

A fejlesztő csoport tantárgyai: 

 

 Reggeli zenés kör 

 Szűkebb és tágabb környezet 

 Munka szabadidő játék 

 Mozgásnevelés 

 

A tantárgyak rugalmasan a napirendhez és az önkiszolgálási tevékenységekhez 

alkalmazkodnak. 

 

 

 Hétfő Kedd  Szerda Csütörtök Péntek 

8-8,45 Reggeli 

köszöntő 

 

Reggeli 

köszöntő 

 

Reggeli 

köszöntő 

 

Reggeli 

köszöntő 

 

Reggeli 

köszöntő 

 

9-9,45 Mozgásnevelés Mozgásnevelés  Mozgásnevelés Mozgásnevelés Mozgásnevelés 

10-

10,45 

Munka 

szabadidő 

játék 

Munka 

szabadidő 

játék 

Munka 

szabadidő 

játék 

Munka 

szabadidő 

játék 

Munka 

szabadidő 

játék 

10,55-

11,40 

Szűkebb-

tágabb 

környezet 

Szűkebb-

tágabb 

környezet 

Szűkebb-

tágabb 

környezet 

Szűkebb-

tágabb 

környezet 

Szűkebb-

tágabb 

környezet 

 

A fejlesztési területek 

 

 Kommunikáció (megértés, önkifejezés, interakció) 

 Mozgásnevelés  
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 A dologi, az emberi és természeti világ jelenségeinek megértése (érzékelés-észlelés és az 

értelem fejlesztése, a valóság kognitív birtokba vétele). 

 Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés 

 Érzelmi, szociális nevelés 

 Önkiszolgálás, egészséges életmódra nevelés (önállóság és önellátás képességének 

elsajátítása, az emberi szükséglet-kielégítés kultúrájának megismerése). 

 

A fejlesztési területekből adódó feladatok 

 

Fejlesztési terület Feladatok Részfeladatok 

kommunikáció Bármely megnyilvánulás és 

testi (akár valamely vegetatív 

funkcióval összefüggő) 

állapot értelmes közlésként 

való értelmezése és annak a 

testi kommunikáció 

eszközeivel való 

megválaszolása. 

A megnyilvánulások 

közlésként való értelmezése 

  Az egészségi állapotban 

bekövetkező változások 

kommunikatív megközelítése 

  Testi kommunikáció 

 A tanulók és 

gyógypedagógus közötti 

kapcsolat kialakítása 

Bizalmas és bensőséges 

kapcsolat kialakítása 

  A kommunikáció 

folyamatossága 

 Szükségletek 

kommunikációval kísért 

kielégítése 

Alapszükségletek kielégítése 

  Fejlesztő gondozás 

 Az elemi kapcsolatfelvétel 

formáinak kialakítása 

Kapcsolatfelvétel és üdvözlés 

  Mindennapos rutinhelyzetek 

egyezményes kifejezése 

  Kommunikációs 

alapszabályok elsajátításának 

elősegítése 

  Önálló döntéshozatal 

elősegítése 

 A nyelvi kommunikáció 

bevonása a nevelés-oktatás 

folyamatába 

A nyelvi eszközök 

folyamatos alkalmazása 
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  A gyógypedagógus 

önkifejezése 

 A kommunikációs 

eszköztárak egyénre szabott 

kiválasztása (alternatív és 

augmentív) 

Eszköztár kiválasztása 

  Konkrét helyzethez kötődő 

eszközök alkalmazása 

  Elvont kommunikációra való 

eszköztár alkalmazása 

 A tanulók egymás közötti 

kommunikációjának 

ösztönzése 

Csoportos foglalkozások 

  Az egymásra figyelés 

ösztönzése 

  Tanulók közötti közvetlen 

kommunikáció támogatása 

 A tágabb környezetben való 

kommunikáció 

A tágabb világra vonatkozó 

tartalmak közvetítése 

  Iskolán kívüli foglalkozások 

szervezése 

  Integrált programok 

szervezése 

Mozgásnevelés A szenzomotoros területen 

kialakult fejlődési 

elmaradások korrigálása 

Sajátos test megélése, 

testséma kialakítása 

  Tér-és téri viszonylatok 

megélése, tudatosítása 

  Testi kommunikáció 

alkalmazása 

  Aktivitás felkeltése, motoros 

válaszadás ösztönzése 

 Különböző 

tevékenységekhez szükséges 

stabil és biztonságos 

helyzetek kialakítása 

Helyes testhelyzetek 

felvétele 

  Gyógyászati és rehab. 

eszközök alkalmazása 

 Mozgásfejlődés elősegítése Fej-és törzskontroll, 

testhelyzetek kialakítása, 

megtartása 

  Helyzet-és helyváltoztatás 

 Manipulációk kialakítása és A manipuláció fejlesztéséhez 
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fejlesztése szükséges előfeltételek 

  A kézfelület érzékelés-

észlelésének fejlesztése 

  Koordináció fejlesztése 

  Kéz használat gyakorlása 

szituációhoz kötötten 

  Gyógy-és rehab. eszközök 

használata 

 A kommunikáció motoros 

feltételeinek javítása, 

kialakítása, fejlesztése 

Pozicionálás. 

Mozgásgyakorlatok végzése 

A dologi, emberi, a 

természeti világ 

jelenségeinek megértése, 

érzékelés, észlelés, értelem 

fejlesztése 

Szenzomotoros funkciók 

fejlesztése 

 

 A külvilág felé való fordulás 

megélése 

Közös irányultság egy közös 

világra 

  Ösztönzés, aktiválás, a 

külvilág aktív felfedezésére 

  Szenzomotoros funkciók 

fejlesztése 

 Az önindította mozgás 

elősegítése, annak 

következményei 

Szenzoros és motoros 

működések összekapcsolása 

  A tér felfedezésének 

elősegítése 

  Az idő strukturálásának 

elősegítése 

  A természeti világ 

megismerése 

 A szemiotikai funkciók 

megjelenésének, a valóság 

ábrázolásának segítése 

Az utánzás tanítása, 

utánzásra késztetés 

  Szimbolikus játékok 

alkalmazása 

  A rajzolás elősegítése, ennek 

fejlesztő hatása 

  A verbális önkifejezés 

 Az elemi gondolkodási 

funkciók fejlesztése 

A téri megismerés 

interiorizálásának elősegítése 

  A több-szempontú 

gondolkodás elősegítése 
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Konkrét és formális 

műveletek 

konstrukciójának 

elősegítése (tér, idő, tartam, 

sorozatok, halmazok elemi 

fogalmai) 

Amennyiben képesek elemi 

absztrakcióra, 

alkalmazhatóak az értelmileg 

akadályozott tanulókra 

vonatkozó irányelvben 

foglaltak. 

 

 

Kreativitásra, játékra, 

szabadidő tevékenységre 

nevelés 

Elemi művészeti 

tapasztalatok örömforrásként 

megélése 

Elemi esztétikai élmények 

  Tevékenységből felerősített 

szenzoros visszajelzések 

adása 

 Elemi művészeti 

tevékenységek végzése, 

közös kreativitás élményének 

megtapasztalása 

Művészi tevékenységek 

hozzáférhetővé tétel 

  Közös művészeti 

tevékenység élményadása 

  A tágabb világ ez irányú 

hozzáférhetővé tétele  

Érzelmi és szociális nevelés „Az én” és a „nem én” 

elkülönülése 

Az anyáról leválás segítése 

  Az emberi viszonyok 

kialakításának segítése 

  A különböző 

élményhelyzetekre adott 

érzelmi reakciók gazdagítása 

 Az”én” pozitív megélésének 

segítése 

Minden megnyilvánulás 

megválaszolása 

  A tanuló néven szólítása 

  A saját testiség megélése az 

„én” megtapasztalása 

  Az „én” megítélése az 

önindította és a passzív 

mozgás során keletkező 

élményekben 

  Az aktív explorációs 

tevékenység segítése 

 A szociális kapcsolatok 

pozitív jellegének megélése 

Az örömteli szociális 

kapcsolatok megtapasztalása 

  A spontán kapcsolatfelvétel 

alkalmainak megteremtése 

  A szociálisan elfogadható 
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jelzések megerősítése, a nem 

elfogadhatók leépítése  

  A tanulók egymás közötti 

kommunikációjának 

ösztönzése 

 Közösségi kommunikációs 

formák megtanulása, 

ösztönzése 

Figyelemfelkeltés 

lehetőségeinek megteremtése  

  Az üdvözlés formáinak 

megtanulása 

  A kommunikáció 

fenntartásának segítése 

  Érzelmi megnyilvánulások 

segítése, konfliktus-kezelés 

  Csoporton belüli aktivitás 

ösztönzése 

 A szűkebb-tágabb világ 

kommunikációs normái 

Közösségi alkalmakban való 

részvétel 

  Megfelelő kapcsolat-teremtés 

  A tágabb világ viselkedés 

szabályai 

Önkiszolgálás, egészséges 

életmódra nevelés, 

szükséglet-kielégítés  

Kiválasztási folyamatok 

(széklet, vizelet) 

érzékeltetése, 

szobatisztaságra nevelés 

Megfelelő táplálék 

biztosítása 

  Pozicionálás és masszázs 

  Szobatisztaság előkészítése 

és kialakítása 

 Testápolás, ezekkel 

kapcsolatos együttműködés 

Tisztálkodási szituációk 

kialakítása 

  Pozicionálás és 

segédeszközök alkalmazása 

  A testápolás kihasználása 

 Öltözködés, vetkőzés, 

együttműködés 

Öltözés, vetkőzés, optimális 

körülményeinek biztosítása 

  Pozicionálás, segédeszközök 

használata 

  Öltözés, vetkőzés 

kihasználása 

 Étkezés tevékenységeiben 

együttműködés 

Az optimális körülmények 

biztosítása 

  Pozicionálás, segédeszközök 

használata 
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  Az étkezés jelentősége 

 Az egészséges életmódra 

való belső igény kialakítása, 

szexualitás 

Az igény belsővé válásának 

elősegítése 

  Rendszeres mozgás és 

sportolás 

  Segítség-nyújtás a 

szexualitás megértése terén 

 

 

Mérés, értékelés 

 

Mérés:  

 A TARC módszer és Walter Strassmeyer által kidolgozott készségszint – felmérő lapok 

eredményesen alkalmazhatóak. (mellékletek) 

A méréseket félévkor és tanév végén kell elvégezni. 

 A mérések a gyógypedagógus által egyedileg kidolgozható feladatsorokkal is 

megtörténhet. Ezt az alkalmazás előtt a nevelőtestülettel véleményeztetni kell. 

 

Értékelés: 

Félévkor és évvégén írásos szöveges értékelést kell készíteni a tanuló haladásáról. 

 Az értékelés tartalmazza a tanuló az egyes fejlesztési területen elért eredményeit és 

nehézségeit. 

 Kerüljön bele javaslat az újabb fejlesztési terv elkészítésére vagy a meglévő 

kiegészítésére, módosítására 

A tanév végi értékelés egyben a tanuló bizonyítványaként is szolgál, melynek egy példányát a 

haladási naplóhoz kell csatolni, a második példányt pedig át kell adni a szülőnek. 

 

A tanulók részvétele az intézmény életében 

 

A súlyos, halmozottan sérült tanulók minden iskolai rendezvényen lehetőség szerint részt 

vesznek, legyen az hagyományos, vagy rendkívüli (lehetőség szerint szüleikkel együtt). 

A részvétel intenzitása és időtartama függ a tanulók pillanatnyi állapotától is. 

 

Szolgáltatások 

 Az egyedi speciális megsegítésen és terápiákon túl számukra is szervezhető kirándulás. 

 Az intézménybe való bejutás a várostámogató szolgálatainak igénybevételével 

megoldható, ha azt a szülő igényli. 
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Az óvoda működésének alapdokumentumai 

- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

- 2012. CXXIV. a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 32/2012. (X.08.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvoda nevelésének és a 

sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

- 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

Bevezetés 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről az autizmusspektrum zavarokban érintett 

gyermek számára is biztosítja a fogyatékosság típusának megfelelő pedagógiai ellátáshoz való 

jogot a sérülés felismerésének pillanatától kezdve. Az autizmussal élő gyermekek óvodai 

nevelésének alapelvei megegyeznek az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

alapelveivel és kiegészülnek a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

vonatkozó irányelveivel.  

Helyzetelemzés 

Az óvoda története 

2015. szeptemberben kezdte meg működését az első autista óvodai csoport. 2016-2017-es 

nevelési évben két óvodai csoport indul az intézményünkben. Az óvoda helyileg a Ligetsor 1. 

szám alatti intézményben működik, ahol két óvodai csoport és egy mozgásfejlesztő szoba áll a 

gyermekek rendelkezésére. 

Tárgyi környezet 

Nagy hangsúlyt fektetünk a protetikus környezet kialakítására. A napirend, heti rend 

kialakításával elősegítetjük a gyermekek életritmusának biztosítását. Megfelelő tér, idő, 

kialakításával igyekszünk biztonságos környezetet kialakítani. Az óvodás életkorban a 

gyermek legfontosabb tevékenysége a játék. A játékeszközöket úgy helyezzük el a polcon, 

hogy a gyermekek könnyen tudják használni. Játékválasztó tábla segíti őket a 

játékválasztásban. A táblán a képességeiknek megfelelő játékok képei, fényképei vannak a 

tájékozódást vizuálisan támogatva, elősegítve így az önálló játékhasználatukat.  

Gyermekkép 

A pervazív zavarban szenvedő (továbbiakban autista) gyermekek nevelése során 

meghatározónak kell tekinteni azt a tényt, hogy az autista gyermekek hasonlóan minden más 

gyermekhez- fejlődő és sajátos személyiségek. Személyiségfejlődésüket azonban a genetikai 

adottságok, a normál érés törvényszerűségei és a környezeti hatások mellett nagyban 

befolyásolja az autizmus, mely az egész személyiséget átható fejlődési zavar, és az egész 
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életen át tartó sérülés, illetve fogyatékos állapot. Az autizmus súlyossága, a tünetek 

sokfélesége és kombinációik, a gyermekek értelmi szintje és egyéb képességeik, a gyermekek 

személyisége, a spontán érés folyamata: alapvetően ezek a tényezők határozzák meg, milyen 

is valójában és összességében a gyermek. Természetesen a felsoroltakon kívül a gyermek 

aktuális állapotát befolyásolja, hogy mikor ismerték fel állapotát, részesült-e adekvát korai 

fejlesztésben, és milyenek a szocio-kulturális körülményei. Az egyénre szabott autizmus 

specifikus fejlesztés során és elsődleges célnak kell tekinteni – a lehetőségek maximumát 

kihasználva – személyiségfejlődés minél harmonikusabb, sokoldalúbb támogatását, 

kibontakoztatását.  

Diagnosztikus mérések, egyéni fejlesztés 

A gyermekek képességszintjének meghatározása szeptember hónapban folyamatosan zajlik. A 

megfigyelések, a szülői interjú, a NOTTINGHAM Southerland House School fejlődési 

kérdőív és a TKVSZRB által kiállított szakvélemény alapján egyéni fejlesztési terv készül a 

gyermekek számára. 

A NOTTINGHAM Southerland House School fejlődési kérdőíven mozgásfejlődést, nyelvi 

fejlődést, intellektuális fejlődést, szociális viselkedést és önkiszolgálási készséget mérünk. 

Egy nevelési évben két fejlesztési terv készül, az eredményét a gyógypedagógus félévenként 

rögzíti.  

Az autizmussal élő gyermekek jellemzése 

Ezen óvodai nevelési program kialakításának meghatározó eleme az a tény, hogy speciálisan 

sérült populáció nevelésére, fejlesztésére íródott. Az autizmus lényege a szociális, 

kommunikációs, és speciális kognitív képességek minőségi károsodása, mely a 

fejlődésdevianciájában és jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az autista 

gyermekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő szociális készségek, illetve a rugalmas 

gondolkodás és kreativitás területén tapasztalható kognitív nehézség, a beszéd szintjéhez 

képest károsodott kommunikáció, az egyenetlen intelligencia, illetve képességprofil és a 

következményes sztereotip viselkedés, érdeklődés, aktivitás. A sérülések okozta elsődleges és 

másodlagos viselkedési tünetek az igen súlyosból a jól kompenzált állapotban csaknem 

tünetmentessé változhatnak, és az élet különböző szakaszaiban különböző formában 

jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események hatására felerősödhetnek a típusos 

tünetek. A tünetek változatossága mellett az autizmus súlyossága széles skálán szóródik. 

Autizmus bármilyen intellektus mellett megjelenhet.  

Az autisztikus szindrómák gyakran társulnak egyéb problémákkal, melyek a következőképpen 

csoportosíthatók: 
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- értelmi fogyatékosság, mint a leggyakrabban társuló fejlődési zavar 

- beszéd-, érzékszervi-, mozgásfogyatékosság, stb. 

- viselkedésproblémák, pl. agresszió, autoagresszió. 

A fejlesztés, illetve a hagyományos tanítási módszerek és tervezés módosítása szempontjából 

kiemelkedő jelentőségű speciális tulajdonságok: 

- a másik személy szándékának, érzéseinek, érzelmeinek, gondolatainak, szempontjának meg 

nem értése, az önmagára vonatkoztatás hiánya, legsúlyosabb esetben képtelenség arra, hogy 

az embereket, mint számára a valóság egyéb elemeinél fontosabbakat, a tárgyaktól 

megkülönböztesse 

- belátás hiánya vagy korlátozott volta egyrészt a saját tudásával kapcsolatban, másrészt a 

tudás, illetve ismeret megszerzésének forrásával, módjával kapcsolatban 

- a szociális megerősítés jutalomértékének, illetve a belső motiváltságnak gyakran teljes 

hiánya, - a gyermekeknek nagyon kevés dolog, vagy szokatlan dolog okoz örömöt 

- a beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is. Ezt a 

nehézséget fokozzák a beszéd emocionális, szociális sajátosságai 

- az egyenetlen képességprofil (pl. ismeretek és önellátás, mechanikus és személyes memória 

közötti szakadékszerű különbségek). 

Típusos erősségek, melyekre az autista gyermekeknél építeni lehet 

a megfelelő szintű vizuális információt általában értik 

a tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás 

jó mechanikus memória 

megfelelő környezetben érdeklődésének megfelelő témánál kiemelkedő koncentráció, 

kitartás 

egyes, nem szociális tartalmú területeken relatíve jó képesség (pl. memoriter, zene) 

Típusos nehézségek, és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a fejlesztés során 

szenzoros információfeldolgozás zavarai 

figyelemzavar 

utánzási képesség sérülése 

percepciós, vizuomotoros, koordinációs problémák 

analízis, szintézis műveleteinek problémája 

lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás sérülése 

általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának problémája 

emlékezetfelidézési problémák (szociális tartalmaknál, és személyes élményeknél) 
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nehézség már felismert tudásanyagban szociális elem bevezetésekor vagy új körülmények 

közötti alkalmazáskor 

a feladat céljának nem értése 

a reális jövőre irányultság hiánya 

a szimbolikus gondolkodás fogyatékossága 

énkép, én tudat fejlődésének zavara 

a valóság téves értelmezése, felfogása 

realitás és fantázia összetévesztése 

szóbeli utasítások félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, többtagú 

utasítások esetén 

képességek, ismeretek kreatív (nem mechanikus, vagy sztereotip) alkalmazásának hiánya 

gyermekközösségben áldozattá, bűnbakká válás, más esetben szociálisan inadekvát 

viszonyulás a kortársakhoz 

strukturálatlan időben passzivitás reaktív viselkedésproblémák 

félelmek, fóbiák (gyakran más által megszokott hétköznapi tárgyaktól, hangoktól) 

A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Az autista gyermekeket fejlesztő speciális gyógypedagógiai intézmény az ép gyermekeket 

nevelő óvodákhoz hasonlóan, kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, melyek óvodába 

lépés előtt (gyermekorvos, diagnosztizáló intézmény, gyermekpszichiáter, speciális centrum 

TKVSZRB ,korai fejlesztést adó szakember, stb.), alatt (gyermekpszichiáter, autizmus 

területén speciálisan képzett szakember, pedagógiai szakszolgálat intézményei stb.) az óvodai 

élet után (befogadó intézmény) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. 

A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység: 

A törvény szerint a gyermeknek joga van ahhoz, hogy fejlődésére ártalmas környezeti és 

társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön. 

Minden pedagógus és óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, 

pedagógiai eszközökkel való segítése. Ebből adódóan a gyermekvédelemmel összefüggő 

pedagógiai tevékenységünk célja: a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzése, valamint a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felkutatása, támogatása. 

Feladataink: 

 A segítségnyújtás, a hátrányok enyhítése, az óvodai keretek közötti kompenzálás 

biztosítása. 

 Az igazolatlanul mulasztó óvodába járókat felszólítjuk a rendszeres óvodába járásra. 
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 Szükség esetén a gyermekvédelmi felelős segítségével problémajelzőt küldünk a 

gyermekjóléti szolgálathoz. 

 A prevenció, a segítségnyújtás, amelyre a humánum a jellemző. 

 Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a 

gyermekbalesetek megelőzés 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos teendők ellátásáért felelős: az intézmény igazgatója. 

Az óvodapedagógusok, gyógypedagógusok munkáját gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

segíti a20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51 § és 63 §. alapján. 

Az egészséges életmódra nevelés kiemelt jelentőségű ebben az életkorban. 

Cél: egészséges, edzett, mentálhigiénés szempontból, értelmi fejlődés tekintetében 

önmagához képest fejlett gyermeki személyiségkialakítása, figyelembe véve a gyermek 

egyéni szükségleteit. A szeretetteljes légkör, a gondoskodás, gondozás, a szükséges 

mennyiségű mozgás biztosítása mind biztosítéka a gyermekek egészséges testi-lelki 

fejlődésének. Az egészséges életmód kialakításában, a környezet megóvásában sokat segít a 

gyermek azonosulási, utánzási törekvése, ezért igen fontos a felnőttek példaértékű 

magatartása. 

Feladatok: 

 Gondozás: a tisztálkodás, testápolás, öltözködés, étkezés, önkiszolgálás bensőséges 

gyermek-felnőtt kapcsolatban történjék. 

 Testi nevelés: mozgásigényük kielégítését szolgálják az óvodai, udvari, tornatermi 

mozgásfejlesztő eszközök és a szervezett mozgást fejlesztő tevékenységek. Testi épségük 

védelme érdekében a szabályok megismertetése, betartása és betartatása kiemelt jelentőségű! 

Testedzés: az erőnlét megőrzése, fejlesztésének biztosítása a mindennapos testnevelés 

gyakorlásával. Nyáron játszótéri, udvari játékok, eszközök használata, futás, gyaloglás, télen 

szánkózás, hógolyózás nyújt lehetőséget erre. 

 A napirend, heti rend rendszeres, következetes betartása, a helyes életritmus kialakítása 

rendkívül fontos az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés szokásrendszerének 

kialakításához! Ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával, pedagógusok a szülőkkel 

együttműködve törekedjenek a speciális gondozó, prevenciós, korrekciós testi lelki nevelési 

feladatok ellátására. 

Környezetünk védelméhez, megóvásához kapcsolódó nevelési feladatok 

Fontos, hogy már ebben az életkorban kialakuljon a gyermekekben a természeti és társadalmi 

környezet megismerése, és megóvása iránti igény. Arra kell törekednünk, hogy érdeklődésből 

fakadó tapasztalások útján ismerjék meg a természet szépségeit, az élőlények, fák, virágok, 
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állatok tulajdonságát, változásait. Azzal a céllal, hogy saját szintjükön, élményszerű 

tapasztalatokat szerezzenek az őket körülvevő világról, természeti és társadalmi 

környezetükről. 

Utcán, udvaron, séták, kirándulások során, természet-közeli élmények, megfigyelések révén 

tapasztalatokat szerezzenek. Látott-hallott tapasztalataik beépülnek személyiségükbe, 

elősegítik a szocializálódást, környezetükben való eligazodást, tájékozódást. 

Személyes jó példánk nyomán kialakulnak bennük a természet-környezet védelmére irányuló 

szokások, attitűdök. 

A külvilág megismerésének része a közlekedési szabályok ismerete, betartása, a járművek 

használata, testi épségük megóvására törekvés, gondolataik, élményeik szavakkal történő 

kifejezése. Egyszerű madáretetés, állatsimogatás, növényápolás pozitív emocionális élmények 

megélését jelenti, komfortérzetet nyújt a gyermekeknek. 

A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Esélyegyenlőségi tervünk alapvető célja, hogy minden gyermeket képességeinek megfelelően 

juttattassunk el a fejlesztés során a legoptimálisabb szintre, ezzel támogatva későbbi 

társadalmi integrációjukat. Törekszünk arra, hogy lehetőségük szerint a felnőtt életükben 

életminőségük javuljon. Ehhez olyan intézményi feltételeket kívánunk biztosítani, amelyben 

az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése manifesztálódik. Az oktatási 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének megteremtésén túl célul tűzzük ki az 

esélyteremtést, a támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását az óvodánkban minden 

gyermek számára. Így célunk az egyenlő esély biztosítása minden gyermek számára a 

pedagógiai szolgáltatások igénybe vételére. 

A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái 

A szülök jogai, kötelességei és igényei 

A nemzeti köznevelési törvény 72. § alapján a szülő joga, hogy: 

a) gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási 

meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, 

b) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén gyermeke óvodába járatásához a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint 

anyagi támogatást kapjon, 

c) gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét, 

d) megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban 

foglaltakról, gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen 

részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 
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d) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a 

szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személyrészt 

vegyen, írásbeli javaslatát a nevelési oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az 

óvodaszék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül 

az óvodaszéktől, legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon. 

A nemzeti köznevelési törvény 72. § alapján a szülő kötelessége, hogy: 

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden 

tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke 

fejlődését, tanulmányi előmenetelét, 

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, 

c) tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, 

tiszteletet tanúsítson irántuk, 

d) gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének a 

fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyerekkel foglalkozó pedagógusok 

kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében 

foglaltkötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének 

betartására. 

Az óvodai nevelés céljai, alapelvei 

Az autista gyermekek speciális fejlesztésére vállalkozó óvoda nevelési céljai és alapelvei 

egyrészt megegyeznek a közoktatási rendszer egyéb profilú óvodáiéval, figyelembe véve az 

életkori és egyéni sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemet:  

- elősegíti a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését,  

- a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontakoztatását,  

- fontos nevelési célja a gyermekek egészséges életmódra szoktatása,  

- a szülők támogatása és tehermentesítése a speciális nevelés során,  

- a gyermek érezze magát jól és biztonságban.  

Másrészt kiegészülnek a fogyatékosságnak megfelelő speciális célokkal:  

A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettségi szint mellett elérhető legjobb 

felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése. Ennek elérése 

érdekében cél a sérült készségek kompenzálása, a fejlődésben elmaradott készségek 

habilitációs fejlesztése, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák kezelése, a mindennapi 

gyakorlati készségek speciális módszerek segítségével való tanítása. A típusosan egyenetlen 
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képességstruktúrán belül elsődleges cél az elmaradt területek fejlesztése az átlagos vagy 

kiemelkedő képességek gondozása mellett.  

Az autista gyermekek óvodai nevelésének célja az elemi adaptív viselkedések kialakítása:  

- szociális, kommunikációs készségek célzott fejlesztése,  

- az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredőfejlődési elmaradások lehetséges 

célirányos kompenzálása,  

- a sztereotip, inadekvát viselkedések kialakulásának megelőzése, illetve korrekciója,  

- a fogyatékosság specifikus, protetikus, augmentatív környezet, eszközök, módszerek és 

szokásrendszer kialakítása és használatának elsajátíttatása. 

 

A fenti speciális óvodai célok eléréséhez a következőfeladatok kapcsolódnak a fő fejlesztési 

területeken:  

A fejlesztést minden gyermek esetében az első szakaszban kell kezdeni. Az első szakasz 

egybeeshet a korai fejlesztés és az óvodai nevelés időszakával, de gyakran belenyúlik az alsó 

tagozat időszakába. Fő célja a habilitáció. 

Kommunikáció és szociális viselkedés 

- beszéd előtti (preverbális) csecsemőkori kommunikáció elemeinek tanítása,  

- szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása,  

- beszéd vagy ennek hiányában alternatív, vizuális eszközzel történő kommunikáció 

használatának tanítása,  

- tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása,  

- augmentatív kommunikációs eszközök használatának tanítása mindennapi élethelyzetekben, 

a protetikus környezet részeként.  

 

Fejlődési funkció elmaradások, korai elemi készségek 

- alapvető önkiszolgálási készségek kialakítása: rágás, étkezés, szobatisztaság, öltözés, 

tisztálkodás.  

 

Korai kognitív funkciók 

- elemi logikai műveletek, fogalmak, összefüggések tanítása,  

- szociális kognitív készségek fejlesztése,  

- egyszerűaktivitásformák kialakítása strukturált keretek között,  

- általánosítás képességének fejlesztése,  

- az elsajátított képességek önálló használatának tanítása,  
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- az elsajátított képességek más összefüggésben való használata,  

- képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben.  

 

Viselkedésproblémák kezelése, megelőzése, alternatív viselkedések kialakítása 

- kétszemélyes tanítási helyzetben való részvétel viselkedési elemeinek kialakítása,  

- csoportba való beillesztés kialakítása,  

- óvodán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása.  

 

Általános módszertani alapelvek, melyek minden autista gyermek fejlesztése során 

alkalmazandók nevelési helyszíntől, intézménytől függetlenül  

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

fejlesztési terv alapján történik. E felmérések a szociális adaptáció színvonalára, a 

kommunikációs szintre, a meglévő kognitív képességekre, mentális korra vonatkoznak. Az 

egyes képességterületek fejlesztése közvetlenül a felmért meglévő és kialakulófélben lévő 

készségek azonosításán alapszik.  

2.A felmérés során azonosított, már meglévőkészségek alapot jelentenek a további készségek 

kialakításához, így azok használatát folyamatosan el kell várni, a fejlődést rendszeres 

felméréssel követni kell.  

3.Az óvodai környezet protetikus környezetté alakítása és az ehhez kapcsolódó egyénre 

szabott vizuális eszköztár megteremtése (az időbeli és térbeli tájékozódás, vizuális, 

augmentatív struktúra létrehozása) elengedhetetlen.  

4.Az idő, az élethelyzetek, a tevékenységek gondos, pontos, a gyermek által jól átlátható 

strukturálása elengedhetetlen.  

5.Az egyes gyermeknek megfelelő, egyéni motivációs rendszer létrehozása szükséges.  

6.Augmentatív, vizuálisan segített kommunikációs rendszer a speciális környezeten belül a 

személyek között, beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt.  

7.A gyermek felé irányuló kommunikációnak mindenkor igazodnia kell a gyermek mentális 

korához, beszédértésének valódi szintjéhez és autisztikus nehézségeihez: mennyiségében, 

tartalmában, időzítésében, szóhasználatában, nyelvi komplexitásában, változatosságában, 

metakommunikációjában. 

8.A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információk 

átadására a gyermek szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól mindinkább független 

módszereket: pl. vizualizált instrukció, folyamatábra, stb.  
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9.A fejlesztésben és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető a kognitív- 

viselkedésterápiás módszerek alkalmazása.  

10.A szimbolikus gondolkodás sérülése miatt a gyermekek fejlesztése során törekedni kell a 

játéktárgyak és a valós, a mindennapi életben használt tárgyak, eszközök használatára.  

11.Az új készségek és ismeretek elsajátítása egyéni helyzetben történik, napi rendszerességgel 

szervezve.  

12.Az általánosítás nehézsége miatt fokozott jelentőségű, hogy az ismereteket valós 

élethelyzetekben sajátítsa el, illetve gyakorolja be a gyermek, és a már megtanult ismereteket 

minél több helyzetben tanulja alkalmazni  

13.Az óvodai fejlesztés során a sérülés-specifikus szociális, kommunikációs és kognitív 

fejlesztés áthatja az óvodában eltöltött idő minden percét.  

Az óvoda kapcsolatai 

A szülőkkel a kapcsolattartás napi szintű, egy nevelési évben két alkalommal szülői 

értekezletet tartunk. A szülőknek lehetőségük van betekintést nyerni az óvoda életébe, a nyílt 

napok, közös ünnepségek alkalmával. 

A családdal való kapcsolattartáson kívül az óvodáskorú autista gyermekeket fejlesztő 

speciális gyógypedagógiai intézmény, az ép gyermekeket nevelő óvodákhoz hasonlóan, 

kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, melyek az óvodába lépés előtt (gyermekorvos, 

diagnosztizáló intézmény, gyermekpszichiáter, speciális centrum, TKVSZRB, korai 

fejlesztést adó szakember stb.), alatt (gyermekpszichiáter, autizmus területén speciálisan 

képzett szakember, pedagógiai szakszolgálat intézményei, stb.), illetve az óvodai élet után 

(befogadó intézmény) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére nem határozhatók meg, mindenkor az 

autizmussúlyossága, a gyermek mentális képességei és a fejlődési ütem közösen alakítják a 

képet. A gyermek 8. életévéig részesülhet speciális óvodai ellátásban, ezt követően az 

illetékes TKVSZRB vizsgálata alapján tesz javaslatot: kijelölheti a gyermek számára a 

megfelelő speciálisan oktató- nevelő intézményt, ahol tankötelességét teljesítenie kell, illetve 

képzési kötelezettnek nyilváníthatja. 

Az óvodai élet megszervezésének elvei és gyakorlata 

Személyi feltételek 

Képzettség: Az autista gyermekek óvodai fejlesztéséhez autizmus területén speciálisan 

képzett személyzetszükséges, lehetőség szerint gyógypedagógiai, vagy más pedagógiai 

előképzettséggel. 
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Fontos, hogy a fent említett feltételek mellett a pedagógus legyen kész a családelképzeléseivel 

összhangban megtervezni a pedagógiai célokat, törekedjen a szülővel történő folyamatos 

együttműködésre. Legyen kreatív, pozitív hozzáállású. Nyugodt, határozott, következetes, 

visszafogott tanítási stílust képviseljen, kerülje a bőbeszédűséget. A pedagógus legyen képes 

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

intézmény nem- pedagógus alkalmazottjai is szerezzenek legalább elemi ismereteket az 

autista gyermekkel való kommunikációról, együttműködésről, és segítsék a pedagógust, 

illetve a gyermeket a kitűzött célok elérésében. 

Létszám: Az autista gyermekeket ellátó óvodai csoportban a létszám 4-6 fő. A csoportban 

dolgozó felnőttek létszáma azonos időben legalább 3fő speciálisan képzett, illetve ilyen 

ismeretekkel rendelkező (pedagógus és asszisztens) személy jelenléte szükséges. 

Tárgyi feltételek: 

Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, hogy szolgálja a 

gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek. A gyermekek fejlesztése 

során törekedni kell a mindennapi életben használt tárgyak, eszközök alkalmazására, 

valamint, ha szükséges a gyermek érdeklődésének megfelelő speciális jutalmak használatára. 

Az óvodai fizikai környezet strukturáltsága, szervezettsége biztosítson megfelelő 

munkakörnyezetet a pedagógusnak, valamint hatékonyan segítse elő az autista gyermekek 

minél nagyobb fokú önállóságát. 

A protetikus környezet kialakítása 

Az autista gyermekek fogyatékosságukból eredően csak korlátozottan képesek arra, hogy 

megtanuljanak térben, időben és szociális környezetben tájékozódni. Fejlesztésük során 

számolni kell percepciós és szervezési készségeik sérülésével, a nyelvi megértésproblémáival, 

nehézségekkel a sorrendiség felidézésében, saját viselkedésük megszervezésében, figyelmük 

összpontosításában, személyes emlékeik felidézésében, stb. Éppen ezért a környezet kaotikus, 

értelmezhetetlen és félelmetes lehet számukra. A fogyatékosság következményeit önállóan 

nem képesek kompenzálni, a kaotikusnak megélt környezethez nem tudnak alkalmazkodni. 

A protetikus környezet a környezet adaptálását jelenti a gyermek speciális igényeihez, hogy 

mintegy segédeszközként (protézisként) működjön a fogyatékos készségek kompenzálásához, 

illetve a fejlesztéshez. A speciális ellátást nyújtó óvoda életében a csoport közös napirendje 

csupán keretét adja a mindennapi rutinnak. A napirend, illetve az élet szervezése 

individualizáltan történik, és az egyik legfontosabb dimenziója a speciális fejlesztésnek. 

A protetikus környezet kialakításának általános célja a lehető legnagyobb fokú 

önállóságelérésének segítése speciális eszközrendszer használatával, amely elsősorban a 
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vizuális információátadás módszerére támaszkodik. A protetikus környezet az óvodai 

fejlesztés teljes ideje alatt, illetve ideálisan otthon, távlatilag az egész életen át használandó és 

az összes tevékenység keretét adja. Szintje, tartalma, formája a gyermek fejlődését követve 

változik. 

A protetikus környezet kialakításának céljai: 

1.) A tér- idő szervezése nyújtson minden gyermek számára látható és érthető információt 

arról, hogy: 

- mit kell, illetve lehet csinálni, 

- hol történnek az egyes tevékenységek (pl. csoportszobában, udvaron, mosdóban), 

- mennyi ideig tartanak, 

- mi lesz a következő tevékenység. 

2.) A gyermek biztonságérzetének megalapozása oly módon is, hogy számára jól érthetően 

előre jelezzük az aktivitásokat. 

3.) A zökkenőmentes, önálló tevékenységváltás tanítása. 

4.) Az azonossághoz való ragaszkodás csökkentése, a változások elfogadtatása, 

speciáliseszközökkel. 

5.) Változatos tevékenykedés kialakítása 

6.) A viselkedésproblémák megelőzése. 

Ezzel összefüggésben a pedagógus feladatai: 

1.)A speciális, egyénre szabott protetikus környezet és eszközrendszer tervezése, kialakítása, 

úgyhogy a tárgyi környezet megfelelő felépítése, áttekinthetősége vizuális támpontokkal 

szolgál a gyermekeknek. 

 Tervezésének szempontjai: 

- Amikor egy terem strukturálásán gondolkozunk, mindig a legalacsonyabb szintű 

gyermekképességeit vegyük alapul. 

- A környezet legyen biztonságos, a gyermekek testi épségét veszélyeztető eszközök és 

anyagok megfelelő tárolása, elhelyezése, szökés, elkóborlás megelőzése nagyon fontos. 

- A terem bútorainak elrendezése segítheti a gyermekek önálló tevékenységét, a szabályok és 

határok felismerését és azokhoz való alkalmazkodást. 

- A munkaterület legyen csendes, ingerszegény tér, esetleg "kuckó" alakítható ki a csapongó 

figyelmű gyermeknek. 

- A különböző tevékenységekhez igazodó helyszínek kijelölése, határvonalak világos jelölése, 

az eszközök adott helyszínen való alkalmazása elősegíti, hogy a gyermekek önállóan 

felismerjék, hol tartózkodnak, milyen viselkedést vár el a környezet. 
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- A környezet beláthatóvá tétele és a szokások együttes kialakítása biztonságot ad az 

autistagyermekeknek. 

- A szabadidős terület legyen a kijárattól távol, világosan jelölt területi határokkal, 

pedagógusszámára jól átlátható. Csak olyan játékeszköz legyen a polcon, amit tudnak 

használni a gyermekek. Fáradékony gyereknek pihenőkuckó, szivacsheverő alakítható. 

- Az étkezés helye legyen egyértelmű a gyermekek számára. Ha nem tudunk erre külön teret 

biztosítani, feltétlenül jelezzük jól láthatóan (pl. asztalterítő, asztal helyzetének 

megváltoztatása), hogy milyen tevékenység következik. 

- A mosdók legyenek közel a csoportszobához. Az önálló vécé használat, valamint toalett 

tréning esetén is célszerű, ha a gyermekeknek nem kell hosszú utat megtennie a 

csoportszobától a mosdóig. 

2.) A környezet és a vizuális segédeszközök használatának egyénre szabott tanítása. 

3.) A speciális eszközrendszer fejlesztése, bővítése a gyermek fejlődésével párhuzamosan. 

 

A protetikus környezet elemei: 

1.) a tér-idő szervezése (napirend, folyamatábrák, munkaszervezés, munkarend) 

2.) egyéb vizuális információ hordozók (pl. képi segédeszközök, az augmentált 

kommunikáció eszközei) 

A tér-idő szervezése 

A térstruktúra a tevékenységek megfelelő térhez kapcsolását, az időstruktúra a tevékenységek 

sorrendiségének kialakítását jelenti. 

A napirend alkalmazása 

A napirend információhordozó eszköz, melynek segítségével a környezet a gyermek számára 

jelzi a tevékenységek helyét és sorrendjét. Ismeretlen helyzetekben is alkalmazható 

változások előre jelzésére, az új aktivitások napi rutinba történő fokozatos beillesztésére. A 

napirend tájékoztatja a gyermeket arról, hogy mit és hol tegyen, valamint arról, hogy milyen 

sorrendben következnek az egyes tevékenységek. Láthatóvá teszi az idő múlását és 

beosztását. 

Számos egyéb kiegészítő információt is tartalmazhat, például a tevékenységben 

résztvevőszemélyek fényképét, körülményeket, feltételeket, alternatív lehetőségeket, a 

gyermekigényeihez igazodva. 

Egyénre szabott kialakításakor és használatában a következő szempontokat kell figyelembe 

venni: 
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1.) A gyermek által biztosan érthető szimbólumszinthez igazodó formát kell választani. Ennek 

alapján a napirend lehet tárgyas vagy képes. 

- Tárgyas: a gyermek képességeitől függően alkalmazhatóak az aktivitásokban használt 

konkrét tárgyak, kisebb, de azonos funkciójú tárgyak, tárgyak részei, metszetei. A tárgyas 

napirend tanításának alapfeltétele, hogy a gyermek tudjon tárgyat tárggyal egyeztetni. 

- Képes: Fotók, rajzok, piktogramok a tevékenységek nevének szóképével. A képes 

napirendhasználata esetén meg kell győződni arról, hogy a gyermek tárgyat-képpel, képet 

képpel egyeztet. 

2.) Minden esetben csak a gyermek számára átlátható időtartamot jelezzük előre. A napirend 

hossza ennek megfelelően a következőképpen alakulhat: 

- csak a soron következő tevékenységet jelzi, 

- két egymást követő aktivitást jelez előre, 

- néhány egymást követő aktivitás jelenik meg a napirenden, 

- a nap teljes programja előre látható. 

3.) A napirend-használat elsajátításának fázisában nem tartalmaz változásokat, mert a tanulási 

folyamat során a környezet alkalmazkodik a gyermek szokásaihoz. 

4.) A napirend elhelyezése segítse elő annak önálló használatát. Ennek alapján a napirend 

elhelyezése: 

- fix (pl. falra rögzített), 

- mobil (pl. a képek fotóalbumban vannak). 

Tevékenységszervezés 

A tevékenységszervezés különböző formáinak tanításakor is az a legfontosabb cél, hogy 

vizuális segítséggel és információkkal helyettesítsük a pedagógus segítségét, pótoljuk a 

hiányzó készségeket a lehető legnagyobb önállóság elérésének érdekében. A 

tevékenységszervezés az egyes napirendi pontokhoz tartozó tevékenységek elvégzéséhez 

nyújt vizuális segítséget és struktúrát. Folyamatábrákkal és tárgyak sorba rendezésével 

segíthetjük felidézni a tevékenységek lépéseit és a lépések sorrendjét. A folyamatábrák az 

egyes gyermekek igényeihez igazodnak és minden olyan információt tartalmaznak, mely az 

adott tevékenység önálló elvégzéséhez szükséges. A munkaszervezés eszközei segítenek a 

tevékenységekhez szükséges tárgyak, eszközök elrendezésében. Egyértelműen megmutatja 

adott tevékenységen belül, hogy milyen sorrendben és hogyan kell elvégezni azt. A gyermek 

számára egyértelmű, megfelelő számú lépésre bontja a feladatokat. A munkaszervezés 

megkönnyíti a gyermek számára, hogy megtanulja és elfogadja a dolgok változását, amikor a 

kezdeti állapot megváltoztatásával kész munkadarab, befejezett feladat készül. 
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A munkarend jelzi, hogy meddig fog tartani egy napirendi tevékenység. Meghatározza a 

feladatok, aktivitások mennyiségét, elvégzésük sorrendjét és rendjét (hogyan jut a gyermek a 

feladatokhoz). 

A munkarend és munkaszervezés alkalmazásának lehetőségét mutatjuk be az asztalnál 

végezhető önálló, ún. strukturált munka rendszerén keresztül. 

Strukturált munka 

A strukturált munka megalapozza az önálló munkavégzéshez szükséges készségeket. 

Feladata, hogy lehetővé tegye az önálló tevékenységhez szükséges kommunikációs, kognitív, 

szociális készségek tanítását, a megszerzett ismeretek, kialakult készségek gyakorlását, 

szinten tartását. 

A strukturált munkavégzés feltételei 

- A munkarend megtervezése, kialakítása, mely jól érthető módon vizualizált formában 

informálja a gyermeket arról, hogy meddig fog tartani a tevékenység, hány feladat, milyen 

sorrendben következik, és hogyan jut hozzá. 

- A munkaszervezés megtervezése, kialakítása, mely segít a tevékenységekhez szükséges 

tárgyak, eszközök elrendezésében, és láthatóvá teszi a feladatok elvégzésének helyes 

sorrendjét. 

- A strukturált munkahelyzet tanításának legfontosabb alapfeltétele, hogy a gyermek tudjon 

asztalnál ülni, figyelmét a feladatra koncentrálni, sorrendet követni, észlelni a feladat végét és 

leválni arról. 

Ajánlott feladattípusok 

- Egyeztetés tárgyat tárggyal, képet képpel, tárgyat, képet funkcióhoz. 

- Szortírozás különböző szempontok szerint (szín, forma, méret, funkció, anyagminőség stb.). 

- Szerelés (csavarozás, illesztés stb.). 

- Csomagolás többféle technikával (dobozba, borítékba stb.). 

- Sorrendbe rakás megadott szempontok szerint. 

- Önkiszolgálással kapcsolatos feladatok gyakorlása (gombolás, zipzárazás, cipőkötés stb.). 

Egyéb vizuális segédeszközök 

Az egyéb vizuális segédeszközök közé tartozik például a kommunikációs kártya, a 

tájékozódást segítő rajzok, ábrák, emlékeztető szempontok, stb. Ezek az augmentált 

kommunikáció eszköztárának elemei. 

Szociális készségek fejlesztése 

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

gondolkodás) a legmarkánsabb problémákat a szociális interakciókban fedezhetjük fel: az 
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autizmus, mint „szociális fogyatékosság” a legvilágosabban specifikus. Természetesen 

egymástól elválaszthatatlan az első két terület, hiszen a valódi kommunikáció mindig 

valamilyen szociális interakciót is jelent. Elsődleges fontosságú speciális pedagógiai cél tehát 

a gyermek képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az ezt megalapozó elemi 

készségek fejlesztése, tanítása. A szociális fejlesztési feladatok között a beilleszkedést 

közvetlenül elősegítő készségek fejlesztése mellett fontos feladat a szabadidős készségek 

tanítása is (bővebben a Játék című fejezetben). A tanítási, fejlesztési módszerek 

kiválasztásakor feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az autizmusból fakadó nehézségek 

megakadályozzák a gyermeket abban, hogy a szociális készségeket spontán, intuitív úton 

sajátítsák el. Mindezek következménye, hogy a tanítás metodológiájában elsődleges 

fontosságú szerepet kapnak a kognitív- és viselkedésterápiás eljárások, amelyek mellett a 

gyermek egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelően alkalmazunk 

másfejlesztési módszereket és programokat is, lásd zenei interakció. A szociális fejlesztés (a 

kommunikációhoz hasonlóan) áthatja az óvodai fejlesztés egészét, minden területen 

megjelenik hol célként, hol feladatként, hol feltételként. A komplex szociális 

viselkedésminták tanítása majd iskolai feladat lesz, az óvoda feladata az alapozó készségek 

kialakítása. 

A fejlesztés fő területei: 

A taníthatóságot megalapozó szociális készségek megtanítása: 

- Más személyek jelenlétének felismerése és elfogadása. 

- A pedagógus segítségének elfogadása. 

- A csoport életének elemi szabályainak, szokásainak elsajátítása. 

- Az elemi viselkedési szabályok elsajátítása. 

- Az utánzási készség fejlesztése. 

 

Önmagáról való tudás tanítása: 

- Személyi adatok megtanítása. 

- Saját külső tulajdonságainak tanítása. 

- Saját maga és más személyek elkülönítése. (Pl. önfelismerés tükörben) 

- Elemi élménymegosztás tanítása. 

- A gyermek által gyakran végzett, megszokott tevékenységek felsorolása. 

 

Kapcsolatteremtés, fenntartás: 

- A metakommunikáció megértésének és használatának fejlesztése. 
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- Ismerős személyek felismerése, nevének megtanítása. 

- Egyszerű szociális rutinok megtanítása (pl. köszönés, segítségkérés). 

- Az információcsere szabályainak tanítása, a kommunikációs interakció kezdeményezése, 

fenntartása, befejezése. 

- Óvodán belüli egyszerűbb szociális helyzetek viselkedési szabályainak betartása. 

- Elemi kooperáció felnőttel, gyermekkel. 

A fejlesztés keretei: 

Az előre megtervezett helyzet létrejöhet egy felnőtt- egy gyermek között, egy felnőtt -egy 

gyermek- egy felnőtt segítő között, illetve egy felnőtt segítheti két gyermek 

kapcsolatalakítását, az elemi szintű kiscsoportos helyzet felé mutat a  Babzsák program.  

A kommunikációs készségek fejlesztése 

A fejlesztett készségek, a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az 

információcsere eszközei. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy fejlődési zavara, 

hanem a kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkció megértésének sérülése. 

Minden autista gyermeknél - függetlenül verbális képességeinek színvonalától – elsődleges 

fontosságú cél az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia 

megteremtése. E cél megvalósításához egyénre szabott kommunikációs eszközök (pl. 

alternatív kommunikációs rendszerek, metakommunikáció) használatának tanítása szükséges. 

Hasonlóan a szociális fejlesztéshez, a kommunikációs készségek tanításának módszertanában 

is elsődleges fontosságú szerepet kapnak a kognitív- és viselkedésterápiás eljárások, 

amelyeket a gyermek egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelően 

kiegészítendők más fejlesztési módszerekkel is. 

 

Az autista gyermekek kommunikációjának jellegzetességei 

Az óvodáskorú autista gyermekek a kommunikáció értés és használat szempontjából is 

rendkívül heterogén csoportot alkotnak. A problémák megjelenése egyedi, de minden 

gyermek közös abból a szempontból, hogy a kommunikációs eszköz szociális alkalmazása 

gyenge marad a gyermek általános képességszintjéhez viszonyítva is. Az óvodába lépő autista 

gyermekek többsége nem beszél, mások echolálnak, vagyis azonnal vagy késleltetve 

megismétlik az elhangzottakat, és vannak a nyelvet formai szempontból bizonyos 

kontextusokban megfelelően használó gyermekek is. Az értés szempontjából is rendkívül 

vegyes a kép, némelyik gyermek bizonyos mértékig érti a beszélt nyelvet, mások egyáltalán 

nem reagálnak a beszédre. Jellemző, hogy a jól beszélőgyermek beszédértése elmarad a 

beszédprodukció mögött. A beszédre valamelyest megfelelően reagáló gyermekek 



Pedagógiai Program 
 

98 

 

megértésére jellemző, hogy szó szerint értelmezik az elhangzottakat. Közös jellegzetesség, 

mely a beszédet használó gyermekekre is igaz, hogy a látható, konkrétinformációk 

feldolgozásában sokkal sikeresebbek, mint olyan elvont és bonyolult 

jelrendszermegértésében, amilyen például a nyelv. 

A kommunikációs készségek felmérése 

Fel kell mérni a kommunikációs készségeket az alábbi területeken a megértés és a 

használatszempontjából. A felmérés a spontán meglévő készségekre irányul. 

1.) A kommunikáció módjai és szintjei: verbális-alternatív, metakommunikatív-viselkedéses. 

Tágan értelmezve ide tartoznak azok a viselkedésbeli megnyilvánulások is, amelyekkel a 

gyermek válaszol az őt ért ingerekre anélkül, hogy azokat tudatosan használná a 

környezetbefolyásolására. (pl. dührohamok). 

2.) A kommunikáció eszközei: tárgyak, képek, természetes gesztusok, jelek, beszéd, 

hangadás, stb. 

3.) Szókincs, jelentés (tárgyak, személyek, cselekvések, helyszínek, minőségek, 

belsőállapotok stb. megnevezése). A felmérésnél számítanunk kell a szó szerinti értelmezésre 

és arra, hogy az értés és használat kontextustól függő. 

4.) A funkciók felmérésekor képet kapunk arról, hogy a gyermek mire használja 

kommunikációs készségeit, illetve arról, hogy milyen funkciókat ért meg. Funkciók (utalás, 

üdvözlés, kérés, kérdezés, utasítás, állítás, felajánlás, tréfa, vita, tiltakozás, figyelemfelhívás, 

visszautasítás, kommentálás, információadás, kommunikáció, az érzelmekről). 

5.) Kontextus (a különböző helyzetek, amelyekben kommunikálunk). Hol? Kivel? Milyen 

körülmények között használ a gyermek kommunikációt? 

A felmérés alapján egyénre szabott fejlesztési terv készül. 

A fejlesztés területei 

1.) Preverbális kommunikáció 

2.) Alternatív kommunikációs rendszer használata. 

3.) A beszédértés és beszédhasználat. 

4.) A metakommunikáció értése és használata. 

A fejlesztés fontosabb módszertani elvei 

1.) A kommunikációs eszköz funkcionális használatának tanítása, melynek érdekében a tárgyi 

és szociális környezetet tudatosan úgy kell szervezni, hogy aktív kommunikációra késztesse a 

gyermeket. 
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2.) A kommunikáció célja és eredménye közti összefüggés a fejlesztés egyik motivációs 

bázisa (pl. értse meg a gyermek, hogy viselkedése egyértelmű következményekkel jár, pl. ha 

kér valamit, megkapja, a pedagógus ne szolgálja ki a gyermeket automatikusan).). 

3.) A fejlesztés során a meglévő, funkcionálisan használt kommunikációs eszközt a lehető 

legtöbb természetes helyzetben alkalmaztatni kell, mert a meglévő készségeket a gyermekek 

új helyzetekben spontán ritkán, vagy nem alkalmazzák. 

A fejlesztés keretei: 

A fejlesztési keretek megegyeznek a szociális készségek fejlesztésének kereteivel és attól nem 

választhatóak el. 

A szociális fejlesztést segítő programok 

"Babzsák" 

A "babzsák" játékos szociális-kommunikációs fejlesztő program, mely elnevezését az 

ismerteszközről kapta. Átmeneti helyet foglal el az egyéni fejlesztés és a klasszikus csoportos 

foglalkozás, illetve a természetes élethelyzetek között. A "babzsák" helyzetben tanultak tehát 

elsősorban a különböző társas helyzetekben való részvételt alapozzák meg. 

A program tanításának célja, hogy a hiányzó vagy fogyatékos szociális és kommunikációs 

készségeket pótolja, a formalizált szituáció, struktúra, szabályok alkalmazásával és a babzsák 

eszköz használatának segítségével. Védett, biztonságosnak megélt, jól átlátható, érthető 

környezet helyzetet biztosít a hatékonyfejlesztéshez. 

A babzsák, mint eszköz szerepe a szociális és kommunikációs készségek közül a 

hiányzókölcsönösség, a szerepcsere tárgyi, érzékelhető/megfogható megjelenítése: 

- a hallgató-beszélő szerep váltakozásának, 

- a figyelem-fókusz váltakozásának, 

- a szemkontaktus és szerepcsere összekapcsolásának, 

- a szociális interakció kezdetének jelölése felnőtt és gyermek között, stb. 

 

Fejlesztési feladatok 

1.) Preverbális készségek: közös tárgyra irányított figyelem, szemkontaktus és mutatás 

használata a szociális kommunikációban, 

2.) a kommunikációs eszközök (beszéd, metakommunikáció, alternatív kommunikáció) 

funkcionális használatának tanítása, 

3.) Alapvető szociális-kommunikációs alapozó és kognitív készségek fejlesztése: 

- figyelem, 

- várakozás, 
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- sorra kerülés kivárása, 

- testi közelség, testkontaktus elviselése 

4.) Egyéb fejlesztési feladatok (lásd a szociális készségek fejlesztése fejezetben) 

 

 

A fejlesztés keretei: 

- Állandó helyszínen, félkörben elhelyezkedve, szőnyegen vagy székeken ülve zajlik a 

foglalkozás, minél homogénebb 2-4 fős csoporttal. 

- A foglalkozások rendszerint 5-20 percig tartanak, a résztvevők képességeitől függően. 

 

Zenei interakció 

Mivel a zenei képességek nem sérülnek az autisztikus fejlődési zavar miatt, az 

autistagyermekek oktatásában, nevelésében a zene komplex módon és hatékonyan 

alkalmazható a sérült készségek kompenzálására, a fejlődésükben elmaradt készségek 

fejlesztésére. Ezen belül különösen fontos a szerepe a szociális és kommunikációs viselkedés 

fejlesztésében. 

A zenei interakció fő célja szociális interakciók kialakítása és megerősítése, a zene sajátos 

lehetőségeinek felhasználásával. A zenei interakció lehetőséget ad a nyelv kialakulása előtti, 

preverbális készségek fejlesztésére, mely az autizmusban a beszélő gyerekeknél éppen úgy 

sérült, mint a nem beszélők esetében. A zenei interakció további céljai az általános zenei, 

korai mozgásos, kognitív készségek fejlesztése, örömteli foglalkozás biztosítása. 

A zene kommunikációs eszközként való használatát a következő sajátosságok teszik lehetővé: 

- a gyermekek nagy többsége reagál a hangokra (pl. odafordulással, vokalizálással, 

mozgással) 

- a zene örömforrás, a legtöbb gyermek számára jutalomértékű, segít a szorongás oldásában 

- a dallam, a ritmus periodicitása kiszámítható és ezért örömöt, biztonságérzetet nyújt a 

gyermekek számára. 

 

A fejlesztés fő területei: 

- preverbális készségek, 

- kommunikációs eszközök funkcionális használata, 

- szerepcsere, 

- várakozás, 

- a testi közelség és testkontaktus elfogadása, 
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- szociális megértés (pl. kontaktusjátékokban). 

 

A fejlesztés keretei: 

A fejlesztési keretek lényegében megegyeznek a szociális készségek fejlesztésének kereteivel. 

A játék szerepe a fejlesztésben 

A pervazív fejlődési zavarban szenvedő kisgyermekek játékfejlődése a normál 

fejlődésmenettől jelentősen eltér. A játéktevékenységekkel kapcsolatos alapvető nehézségek 

az autizmusban tapasztalható kognitív sérülésből, a szimbolikus 

gondolkodásfogyatékosságából fakadnak, például annak „felismerni nem tudásából”, hogy a 

játék tárgy nem csupán eszköz, hanem egy másik, a valós életben előforduló tárgyat is 

reprezentál. Az autista gyermekek játékfejlődésének egyik sajátossága, hogy gyakorlatilag 

teljesen hiányoznak belőle a játék szimbolikus és kreatív vonásai. A változatos, fantáziadús 

játék helyett tárgyakat gyűjt, sorba rak, a tárgyak eredeti funkciójától függetlenül annak 

irreleváns részleteivel, vagy sajátos tulajdonságával foglalkozik, erőteljesen ragaszkodik 

hozzájuk. Sérül annak képessége, hogy interakciót igénylő aktivitásokban vegyen részt. A 

pervazív fejlődési zavarban szenvedő gyermekek spontán játéktevékenységéről beszélve 

többnyire rugalmatlan, ismétlődő cselekvésre vagy cselekvéssorra gondolhatunk. Ha 

viselkedési repertoárjukban fel is fedezhetünk gyakorló vagy szerepjátéknak tűnő 

tevékenységeket vagy azok elemeit, alaposabb megfigyelés után többnyire észrevesszük, 

hogy az elemek mechanikusan visszatérnek, és kreativitás, változatosság alig figyelhető meg. 

Külső személybekapcsolódásakor, beavatkozásakor a gyermekek megzavarodnak, dühösek 

lesznek, és nem képesek rugalmasan folytatni a tevékenységet. A konstrukciós játékra való 

képesség ritkábban sérült. 

A gyermekek magukra hagyva többnyire sztereotípiájukba fordulnak, például a fenti módon 

„játszanak”. A szűkebb értelemben vett játéktevékenység hiánya miatt nincsen lehetőségük a 

világról, főleg a szociális világról játék közben ismerteket szerezni, illetve a megszerzett 

ismereteket rugalmasan alkalmazni. 

A játéktevékenység tanításának célja 

1.) A játékeszközök adekvát használata. 

2.) A napi struktúrán belül az önállóan végezhető szabadidős tevékenységek repertoárjának 

bővítése. 

3.) A játéktevékenység tanulása során a gyermek szerezzen tapasztalatokat a 

környezővilágról. 

4.) Játéktevékenységhez kapcsolható általános (kognitív, észlelési, mozgásos) fejlesztés 
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Módszertani elvek és javaslatok a különféle játéktípusokhoz 

Az autista gyermek számára a gyakorló, didaktikus és konstrukciós játékok alkalmasak arra, 

hogy sikerélményhez juttassuk a gyermeket, mivel típusos erősségeikre itt általában 

építhetünk, de az egyes gyermekek között nagy különbségek észlelhetők e területen is. 

Lényegesen nagyobb nehézséget jelentenek a szabályjátékok, mivel a szabályok egy részét 

sérülésükből adódóan nem értik (pl. bújócska, fogócska, "becsapáson" alapuló szabályait). A 

szimbolikus játékokkal kapcsolatos készségek az autizmusban alapvetően sérültterületekhez 

tartoznak. Ezen játékformák tanítása nem tartozik az óvodai feladatok közé. A játékok 

tanítására is vonatkozik a feladat, vagy szabály vizualizációja, szükség szerint egyszerűsítése. 

 

A játéktevékenység fejlesztésének keretei: 

Kezdetben egyéni helyzetben tanítjuk a játéktevékenységeket és a játékeszközök használatát. 

A későbbiekben a szabadidős tevékenységek közé egyre csökkenő mennyiségű segítséggel 

végzett önálló, vagy páros tevékenységként építjük be. 

A külső világ tevékeny megismerése: a tanulás 

Az érdeklődés a tanulás fontos alapja. Szemben az egészséges gyermekekkel, különösen a 

fiatal autisztikus gyermekek esetében nem, vagy csak korlátozottan lehet építeni a 

spontántanulásra. Az autista gyermekek érdeklődése környezetük iránt szűk körű, 

többségüknek általános nehézségei lehetnek a tanulásban. 

A tanulás célja 

1.) A gyermek tapasztalatokhoz juttatása, a percepció és a gondolkodás integrálása, 

adaptívviselkedési és munkavégzési formák elsajátíttatása: képességfejlesztés, a gyermeket 

körülvevő természeti és társadalmi környezet cselekvésbe ágyazott megismertetése. 

2.) A tanulás hatására jöjjenek létre pozitív változások a megismerő tevékenységekben, a 

kommunikációban, a szociális kapcsolatok szervezésében, ezáltal az egész 

személyiségfejlődésében. 

3.) A pervazív zavarban szenvedő gyermekek esetében a legkorábbi időponttól kezdve szem 

előtt kell tartanunk a leghosszabb távú fejlesztési célt, a gyermek környezetébe, illetve a 

társadalomba való felnőttkori beilleszkedésének segítését. 

Tekintettel kell lennünk erre, amikor a célok között fontossági sorrendet állítunk fel. 

Típusos nehézségek, melyek akadályozzák a tanulást 

1.) egyenetlen képességprofil 

2.) a gondolkodás és a cselekvés merevsége 
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3.) motiváció hiánya vagy gyengesége 

4.) a szenzoros ingerfeldolgozás zavarai 

5.) sorrendiség követésének nehézsége 

6.) idő-és okság megértésének nehézsége 

7.) epizódokat tároló emlékezet 

8.) szituációhoz kötött tanulás: ismereteiket más helyzetben nem, vagy csak segítséggel tudják 

alkalmazni 

9.) fogyatékos tudás a környezetről személyek és tárgyak tekintetében is (ismeretek 

integrációjának hiánya); tapasztalataiknak többsége széteső, töredékes, nem szerveződik 

értelmes egésszé (a dolgok tartalmi összefüggéseinek nem értése); a szokásosnál jobban 

kötődnek külső tájékozódási pontokhoz 

 

A tanulás keretei: 

Az autista kisgyermek tanulási folyamata elsősorban tanítási, illetve ún. munkahelyzetekben 

zajlik: 

- Egyéni fejlesztési forma: új ismeretek tanulása 

- Segített önálló munka: gyakorlás segítséggel 

- Strukturált munka: gyakorlás 

- Kiscsoportos foglalkozás: gyakorlás, általánosítás 

Önkiszolgálási készségek és a házimunka elemeinek tanítása 

A pervazív fejlődési zavarban szenvedő óvodáskorú gyermekek nagyon gyakran kerülnek úgy 

az óvodába, hogy az önkiszolgálási készségek még nincsenek jelen. Ennek egyik oka lehet 

aszociális terület sérülése: a gyermekek nem motiváltak a személyes környezet elismerésére, 

fejlődésük során nem jelenik meg az „egyedül csinálom” korszak és az utánzásos tanulás is 

sérült. Gyakran a készség elsajátításához szükséges motoros feltételek sincsenek jelen. 

Szerepet játszhat a saját testből érkező szenzoros információk feldolgozási zavara is. E 

hiányok együttese vezet ahhoz a jelenséghez, hogy a gyermekek alapvető önkiszolgálási 

készségeinek kialakítása az óvodáskor, alacsony mentális szintű gyermekek esetén a 

későbbiek feladata marad. 

 

Szobatisztaság 

Az egészséges gyermekek 2 éves koruk táján válnak biológiailag és értelmileg éretté a 

szobatisztaságra. A biológiai érettség mellett elengedhetetlenül fontos feltétel a környezetnek 

való megfelelni vágyás, a szociális jutalmak iránti fogékonyság, az utánzás képessége és a 
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„naggyá válni akarás”. Az autista gyermekek testi fejlődésére általában jellemző a lelassult, 

megkésett fejlődés. Emellett a biológiailag szobatisztaságra érett gyermekek esetében a 

társuló fogyatékosságként megjelenő mentális elmaradás, valamint gyakran a szociális, 

kognitív sérülés hátráltatja vagy akadályozza a szobatisztaság kialakulását. Az óvodába kerülő 

még nem szobatiszta gyermek esetében orvosi vizsgálattal kell kizárni a késés szervi okait. Ha 

ez megtörtént, akkor alapos általános pedagógiai felmérés (amint lehet formális pszichológiai 

felmérés is) után képet kapunk a gyermek mentális képességeiről. Ha a gyermek mentális 

képességei (és mentális kora), valamint motoros képességei (nadrág fel-lehúzás) lehetővé 

teszik, akkor indokolt szobatisztasági tréningbe kezdeni, természetesen a szülőkkel való 

konzultáció után, meggyőződve teljes támogatásukról. 

 

A szobatisztasági tréning célja kettős: 

- egyrészt rugalmasan alkalmazott szokássá alakítani a vécéhasználatot (tehát a gyermek 

magától és csak akkor üljön a vécére, ha valóban szükséglete van), 

- másrészt olyan kommunikációs eszközt adni a kezébe (szóbeli készség, kép vagy tárgy), 

melynek segítségével bárhol és egyértelműen jelezni tudja környezete számára szükségletét. 

A szobatisztasági tréning meglehetősen idő-, ember- és türelemigényes folyamat, ami 

nagykitartást igényel mind a gyermek, mind a pedagógus, mind a szülők részéről. 

A szobatisztasági tréning időszakában a gyermek számára ez az egyetlen és legfontosabb 

fejlesztési cél. 

 

Étkezés 

Az autista gyermekek körében igen gyakoriak az étkezési problémák. Minden esetben meg 

kell próbálnunk a jelenség okait megfigyelni és ennek megfelelően eljárni. 

1.)A gyermek elutasítja az étkezési helyzetet (nem ül le az asztalhoz, nem marad az asztalnál, 

az óvodában nem hajlandó enni). 

2.)A gyermek étkezéshez szükséges alapvető készségei hiányoznak (leggyakrabban nem tud 

fogni vagy rágni stb. 

3.) A gyermek túlszelektál: csak bizonyos fajta, színű, állagú, formájú stb. ételt fogad el. 

A fejlesztés, a hiányzó készségek kialakítása ezekben az esetekben is az egyéni kognitív 

viselkedésterápiás program keretében zajlik. 

 

Öltözés 
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Mivel az autista gyermekek kevéssé motiváltak az önállóságra, az öltözés megtanítása gyakori 

fejlesztési cél. A megfelelő szintű vizuális segédeszközök használata nagy segítséget jelent a 

gyermek számára abban, hogy kövesse a ruhadarabok felvételének sorrendjét. 

Tisztálkodás 

Az öltözéshez hasonlóan a tisztálkodási műveletek (kézmosás, arcmosás, kéz-és arctörlés, 

fogmosás, fésülködés, orrtörlés) megtanítása is fontos fejlesztési feladatként jelenhetnek meg. 

A feladat annyival nehezebb és összetettebb az öltözéshez képest, hogy a tisztálkodásesetében 

a szükséglet felismerése és a tisztálkodás minősége is fontos összetevője a készségnek. Ezen 

utóbbi elemek kialakítása nagyon nehéz feladat lehet. 

 

Elemi házimunka 

. Amennyiben a gyermek képességei megengedik - a speciális módszerek alkalmazása mellett 

- fontos egyszerűbb naposi teendőkbe szisztematikusan bevonni őket (pl. terítés, 

asztalleszedés, viráglocsolás, portörlés, rendrakás stb.). 

Mozgás 

A gyermeki szervezet az óvodás kor (3-7 év) alatt igen jelentős változáson esik át - így van ez 

az autista kisgyermekek esetében is. 

Az óvodában a torna és a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását 

(járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás), valamint a testi képességeket, 

például erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség. Mindezeken túl az autista kisgyerekek a 

mozgás szempontjából is nagy különbségeket mutathatnak. 

Az autista kisgyermekek mozgásának jellemzése 

Az autista gyermekek viselkedésének leírásakor igen gyakran találunk olyan jellemzőket, 

melyek a mozgással kapcsolatosak (sztereotip, repetitív mozgások, pl. hintázás, céltalannak 

tünő futkározás, ugrálás, dobálás, hiperaktivitás, stb.), ezek azonban nem a szűk értelemben 

vett mozgásfejlődés problémái, hanem sokkal inkább az autizmusra jellemző szociális, 

kommunikációs károsodásból, valamint a szerep-, és imitatív játékhoz szükséges képzelet, 

fantázia sérüléséből származnak. Vannak olyan autista gyermekek, akik életkoruknak 

megfelelően mozognak, vagy akár ügyesebbek is bizonyos mozgásokban (pl. mászás), mint 

kortársaik, de gyakran előfordul, hogy mennyiségi és minőségi eltéréseket találunk az autista 

kisgyerekek mozgásfejlődésében. Mennyiségi jellemzője lehet a lassabb fejlődési tempó, a 

fejlődés szabálytalansága, egyenetlensége, (pl. bizonyos fázisok kimaradnak, kevésbé 

gyakorlódnak be, másokra sokkal több időt fordít a gyerek), valamint a spontán utánzás 

hiánya. Minőségi eltérés lehet a gyakran előforduló izomhypotónia. 
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Szenzomotoros integrációs szemlélet a fejlesztésben 

Óvodás korban az autista kisgyerekeknél a szenzomotoros integrációs szemléletű 

fejlesztéscélja, az esetleg megkésett mozgásfunkciók, az éretlen szenzomotoros információ 

feldolgozás, a mozgástervezés és kivitelezés, a koordinációs és kombinációs képesség 

fejlesztése. A szenzomotoros feladatok az egyes érzékszervek differenciáltabb és pontosabb 

működését segítik elő, normalizáló hatással bírnak az aktivitásra, javítják a testsémával és a 

térbeli tájékozódással kapcsolatos tudatosságot is. 

 

Módszertani javaslatok: 

1. A gyermek képességszintjének megfelelően előre jelezzük, hogy mikor lesz mozgás. 

2. Látható módon jelezzük, hogy a foglalkozás meddig tart, és ott milyen gyakorlatok lesznek. 

Erre a legmegfelelőbb módszer, hogy az eszközöket olyan módon helyezzük el, mely 

egyértelműen jelzi a gyermekeknek, hogy mit kell csinálniuk. 

3. Ha utánzás útján nem sikerül a feladatokat elsajátíttatni, akkor a gyermekek mögé állva, 

velük együtt végezzük el a gyakorlatot. 

4. Ha a mozgás eleinte még nem öröm a gyermek számára, akkor használjunk 

külsőmotivációt, mely egyénenként változhat. 

5. A pedagógiai megfigyelés módszerével előzetes felmérést kell készíteni a 

következőterületeken: 

- a gyermek utánzási képessége, 

- beszédértésének szintje, 

- együttműködési képesség felnőttel, gyerekkel, 

- frontális irányítás elfogadása, 

- figyelem más gyerekek jelenlétében. 

A fentiek alapján határozzuk meg a lehetséges foglalkoztatási formát, amelyek lehetnek a 

következők: 

- egyéni helyzet: egy pedagógus egyszerre egy gyerekkel foglalkozik, 

- egy térben egyszerre több gyerekkel egyéni formában foglalkozik egy-egy pedagógus 

- ha a gyerekek képesek utánozni és magukra vonatkoztatják a frontális instrukciókat, akkor 

legfeljebb 5-6 gyereket irányíthat egyidejűleg pedagógus. 

6. Lehetőleg olyan feladatokat tervezzünk, melyhez nem szükséges a társakkal való 

együttműködés vagy eszközmegosztás. Szociális fejlesztési célként kitűzhetünk a legjobb 

képességű gyermekek számára már óvodás korban olyan célokat, melyek minimális szintű 

társra figyelést kívánhatnak. 
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7. A verbális utasítások mellett /helyett igyekezzünk mindent vizualizálni. 

 

A mozgásfejlesztés területei 

1.) Vizuomotoros készségfejlesztés 

Az autista gyermekek tárgyakkal való manipulációját megfigyelve szembetűnő az 

érdeklődéshiánya, 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 képességek, 

készségek fejlesztése a normál fejlődésmenetet követve, a gyermek fejlettségi szintjéhez 

igazodva strukturált tanítási helyzetben, speciális módszerekkel valósítható meg. A fejlesztés 

célja a tárgyakkal való olyan szintű manipuláció, amely képessé teszi a gyermeket 

tevékenységek elvégzésére és a funkciónak megfelelő eszközhasználatra, saját fejlettségi 

szintjén. 

A középtávú (kb. egy óvodaévet felölelő) célok meghatározásához mindenkor szükséges a 

gyermek aktuális vizuomotoros készségszintjének felmérése. A vizuomotoros 

felméréseredményeinek birtokában, és a gyermek egyéb területen felmért (kognitív, 

kommunikációs, viselkedésbeli) jellemzői alapján tűzhetők ki a fejlesztési célok. 

A fejlesztés egyéni helyzetben, egyénre szabott fejlesztési terv alapján valósítható meg. A 

középtávú fejlesztési célok elérése érdekében azokat kisebb lépésekre kell lebontanunk, 

ügyelve arra, hogy a már meglévő 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 
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- testséma és lateralizáció kialakulásának segítése 

- térbeli tájékozódás fejlesztése 

- nyomaték javítása 

- grafomotoros készségek fejlesztése 

 

Ajánlott feladattípusok 

Szem - kéz koordináció fejlesztésére irányuló feladatok: 

- konstrukciós játékok szétszedése, illesztése, csavarozása 

- papírtépés, hajtogatás 

- gyöngyfűzés 

- különböző anyagok válogatása 

 

Nyomaték fejlesztését segítő feladatok: 

- képlékeny anyagok alakítása (gömbölyítés, lapítás, sodrás, mélyítés, kicsípés) 

- nyomdázás 

 

Grafomotoros készségek fejlesztésére irányuló feladatok: 

- rajzolás 

- festés 

 

Ábrázolás és kézimunka technikák 

- vágás 

- ragasztás 

- vegyes technikák 

 

Testséma és lateralizáció kialakítása, térbeli tájékozódás fejlesztése 

- tükör előtti gyakorlatok 

- utánzás fejlesztése 

 

A fejlesztés keretei 

Az egyéni fejlesztés időtartama a gyermek egyéni képességeitől és az adott 

tevékenységtípusától függően hetente három alkalommal. A fejlesztés helyszínének helyes 

megválasztása az egyénre szabott munkarend, munkaszervezés megfelelőkialakítása a 

készségek elsajátítását, önálló alkalmazását segíti. 
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Az elsajátított készségek gyakorlása, szinten tartása a munkavégzés során strukturált keretek 

között, a gyakorlati alkalmazás az önkiszolgálás és a játéktevékenység során valósul meg. 

Ezen kívül törekednünk kell azok minél általánosabb, szélesebb körű alkalmazására a 

gyermekéletének különböző területein is. 

 

2. Nagymotoros fejlesztés 

Általános mozgásfejlesztést célzó gyakorlatok 

Rendgyakorlatok 

Kartartások (nyújtott, hajlított, vegyes) 

Karkörzések 

Állások (alapállás, lábujjon, sarkon, talpélen, guggolóállás, terpeszállás) 

Ülés (nyújtott, terpesz, török) 

Fekvés (hanyatt, hason, oldalt) 

Függés (függőállás, függeszkedés) 

Járás (kis és nagy lépéssel előre, oldalra, gyors, lassú, különböző minőségű talajon, vonal 

között, vonalon, tárgyak kikerülésével, átlépésével, hullámvonalon, irányváltoztatással, 

különböző eszközökkel, lépcsőnjárás) 

Futás (gyors, lassú tempóban, tempóváltással, különböző irányba, irányváltással, 

különbözőszélességű vonalak között, futás közben akadály átlépése, megkerülése, futkározás, 

célbafutás, futás eszközzel a kézben) 

Ugrás (szökdelés, átugrás, leugrás, ki-be ugrás) 

Dobás-fogás (elkapás, eldobás, célbadobás) 

Támaszgyakorlatok (csúszás, kúszás, mászás, gurulás) 

Egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatok (lábujjhegyen állás nyitott, majd csukott szemmel, 

féllábon megállás, statikai egyensúlyhelyzetből való kibillentés, egyensúlyozás vonalon, 

padon járás közben tárgy egyensúlyozása, egyensúlyozás különböző tárgyakon /Bobáth 

labdán, hengeren/, forgások, hintázás) 
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HELYI TANTERV 

 

Választott kerettanterv az 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet a kerettanterv kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló rendelet alapján, az OFI honlapján közzétett kerettanterv az 

értelmileg akadályozott tanulók számára. 

 

A választható tantárgyak körét a helyi tanterv tartalmazza. Az egyéb tanórán kívüli 

választható foglalkozásokat az intézményvezető minden tanév végén közzéteszi a szülők 

számára. A szülő szeptemberben nyilatkozik arról, hogy melyik foglalkozást választotta a 

gyermeke számára. Az egyéb foglalkozások vezetésével az intézményvezető bízza meg a 

pedagógust a vezetőség véleménye alapján. 

 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele 

 

Iskolánk bemenet szabályozású. Mind a beiskolázásnál, mind az áthelyezésnél a gyermekek 

vizsgálatát a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága végzi, így 

javaslata mérvadó az évfolyamokra való beiskolázásra és a különböző évfolyamokra történő 

áthelyezés terén más típusú iskolákból. 

 

Magasabb évfolyamra léphet az a tanuló: 

 akinek pszichés képességei fejlődtek 

 rendelkezik megfelelő kapcsolatteremtési készséggel 

 szociabilitás terén előrelépés tapasztalható 

 a tantárgyi követelményeket az értékelési rendszerben valamely fokon teljesítette 

 tovább léphet az a tanuló, aki a minimális követelményeknek nem minden területen tett 

eleget, de a differenciált fejlesztő munka eredményeként önmaga lehetőségeihez képest 

optimálisan fejlődött. 

 

Nem léphet magasabb évfolyamba az a tanuló 

 Aki az adott csoportba nem illeszthető be, viselkedésével a csoport munkáját, 

előrehaladását nagymértékben gátolja. 

 Akivel az egyéni fejlesztési keretek között sem lehet több területen a minimum 

teljesítményt elérni. 

 Akinek iskolai hiányzása, vagy a többinél lassúbb ütemű fejlődése a tanév 

meghosszabbítását indokolja. 

 

A készségfejlesztő speciális szakiskolába való felvétel és magasabb évfolyamba lépés 

feltétele: 

 Felvételt nyerhet az a tanuló, aki általános iskolai tanulmányait befejezte 

 Magasabb évfolyamba lépés feltételei azonosak az általános iskolával, ill. kiegészülnek a 

következővel: Munkatevékenység elsajátításában fejlődést mutat. 

A képzést nem követi vizsga, de a programban előírt követelmények teljesítéséről 

tanúsítványt kapnak a tanulók. 
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A tanúsítvány tartalmazza a tanuló munkaszocializációs szintjét és az egyes 

munkatevékenységek elsajátításában való jártasságát. 

 

Tanulói jogviszony megszűnése 

Az óvodai elhelyezésre, a tanulói jogviszony megszűnésére a Köznevelési Törvény 

74§, 75§ -ai az irányadók. 

A tanulói jogviszony megszűnik a tankötelezettség után – ha a tanuló szülője bejelenti, hogy a 

gyermeke kimarad. 

A tanulói jogviszony a tankötelezettség befejezése után megszűnik, ha tanulmányainak 

folytatására a tanuló egészségileg alkalmatlanná válik. 

A tanulói jogviszony tankötelezettség befejezése után megszűnik, ha a szülő írásban kéri a 

gyermek kimaradását az iskolából. 

 

Magántanulói jogviszony: 

Tanulóink, ha fogyatékosságuk miatt, illetve ha beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral 

küzdenek, a szakértői vélemény alapján tanulmányaikat magántanulóként is folytathatják.  

A Közoktatási Törvény 7§ (1) bekezdése alapján a tanuló tankötelezettségét a szülő választása 

alapján magántanulóként is teljesítheti. 

A törvény 52§ (13) bekezdése alapján a tanulmányok folytatására heti 10 óra áll 

rendelkezésre. Ez az időkeret az egyes hetek, és tanulók között átcsoportosítható. 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatás, valamint az otthoni feladatok meghatározása 

Iskolánk sajátos jellegénél fogva nem él az írásbeli beszámoltatás formáival. A pedagógus a 

napi órai munka alapján ítéli meg a tanuló fejlődését. A tanuló feladatlapjait a tanév során 

összegyűjtjük, amibe a szülő illetve az ellenőrző szerv betekinthet. 

Úgyszintén nem élünk az otthoni feladatok adásával (csak a szülő illetve tanuló kifejezett 

kérésére). Tanulóink zöme, napjának egészét (8-17-ig) az iskolában tölti. Kérésünk a szülői 

ház felé, hogy az önkiszolgálási feladatokban igényeljék a gyerekektől az önállóságot, illetve 

fejlettségi szintjüknek megfelelően vonják be őket a házimunkába. 

 

Tanulói értékelési rendszer: 

Az értékelés fontos funkciója ebben az iskolatípusban a meglévő készségek és képességek 

folyamatos felmérése, ennek alapján a tanuló jellemzőihez igazodó legmegfelelőbb fejlesztési 

eljárások kiválasztása. Ezért az értékelés nem lehet csupán minősítés, hanem a tanulói 

teljesítménynek, a nevelési eredményeknek a vizsgálata is. 

Gyermekeinknél jelentkező nevelési nehézségek miatt rendkívül fontos, hogy az értékelés 

ösztönző hatású legyen, segítse a pozitív személyiségjegyek továbbfejlődését. Az értékelés 

mindig az egyén aktuális fejlettségi szintjéből induljon ki. Az évfolyamok végén szöveges, 

illetve érdemjeggyel minősítünk.  

Évfolyam ismétlésére indokolt esetben betegség, vagy 50 napot meghaladó hiányzás miatt 

kerülhet sor. 

Tanulóink teljesítménye nem feltétlenül fejezhető ki objektív formában az érdemjegyekkel. A 

nevelési szükségletük, a sajátos tartalom és módszer, valamint az egyéni fejlődési ütem 

megkívánja az értékelés tényszerű, de humánusabb formáit is. 
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Alkalmazott értékelési formák: 

Szóbeli értékelés 

(Pl. helyeslés, dicséret, figyelmeztetés stb.) 

Ezt az értékelési formát a teljes képzési időben, minden tantárgynál alkalmazzuk. 

Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket a gyermekek fejlődéséről. 

Írásbeli értékelés 

Szöveges értékelések 

Félévkor: Szülők felé írásos értékelés (iskola által készített értékelő lapon). 

Év végén: Szöveges értékelés és minősítés bizonyítványban.  

 

Pedagógiai Analízis és Curriculum (PAC) 

 

A nevelő testület döntése alapján Dr. H. C. Günzburg : Pedagógiai Analízis és Curriculum a 

szociális és személyiségfejlődés mérésére értelmi fogyatékos személyeknél( P.A.C. I. illetve 

P.A.C.II.) felmérésen alapulva a felmérés területeinek figyelembe vételével tanév végén 

történik. 

 

A felmérés kompetenciaterületei a következők: 

 

Önkiszolgálás alatt értendő a tanuló korának, képességeinek függvényében elért önállóság- 

szobatisztaság, kulturált étkezés, tisztálkodás, öltözködés, közlekedés, baleset- és betegség- 

megelőzés területén elért foka az önállóság megfelelő szintjein. 

Kommunikáció alatt értendő a tanuló korának és képességeinek függvényében elért 

beszédmegértési foka, verbális és nonverbális kommunikációja (beszédképtelenség esetén), 

milyen módon és mértékbe tud közölni szóban esetleg írásban, rajzban, jelekkel. Mennyire 

tud tájékozódni térben, időben, számok, mennyiségek körében (Ismeri-e az irányokat, az órát, 

a pénzt, stb…). 

Szocializáció alatt értendő szűkebb és tágabb környezetében (család, iskola, utca, étterem, 

mozi, stb.) a tanuló korának és képességeinek függvényében elért viselkedési színvonal, a 

közösségben történő beilleszkedés, együttműködés, feladatvégzés. Részvétel és viselkedés 

játékban, tanulásban, munkában. Mennyire képes részt venni munkában, mennyire önálló. Az 

udvariasság, kapcsolattartás szintje milyen. Közlekedésben, vásárlásban tanúsított 

viselkedése, önállóságának foka milyen szintű. 

Tevékenység alatt értendő korának és képességeinek függvényében elért fejlődés az anyagok 

megmunkálása, alakítása (kismesterségek) során. Nagymozgásokhoz kötődő tevékenységek 

(testnevelés, sport, tánc, munkatevékenység). Szabadidős tevékenységek során tanúsított 

aktivitása, feladathoz, munkához való viszonya mennyire önálló, feladatvégzés közbeni 

pontossága, kitartása, tempója milyen. 

A szöveges értékelés módszertani szabályai: 

Az értékelés legyen személyre szabott, differenciált, a tanuló és a szülő valódi figyelmet, 

odafordulást, segítőkészséget tapasztaljon a pedagógus részéről. Az értékelés legyen 

előremutató, az elérendő célhoz valódi utat mutató. Mindig a gyermek önmagához mért 

fejlődését nézzük, képességeit, lehetőségeit, hogy reális és méltányos értékelést adjunk. 
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Az évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez lehetőséget adunk a tanulók számára 

/pedagógiai diagnosztizálás és egyéni elbírálás alapján/, hogy az egyéni adottságaik, 

fogyatékosságuk és sajátos helyzetük miatt az adott tanév követelményeinek hosszabb idő /20 

hónap/ alatti teljesítésére.   

 

A tankönyvek és tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: 

 

Tankönyvjegyzék 

A Közoktatási törvény a nevelőtestületek hatáskörébe utalta az iskolában használt tankönyvek 

kiválasztását. Nevelőtestületünk döntése szerint azokat a tankönyveket rendeljük meg 

elsődlegesen, melyek a tantárgyak tanterveihez illeszkednek és kézikönyveket is kínálnak. 

 

Digitális tartalmak: 

 iskolánk saját belső hálózatán tárolt digitális oktatási anyagok, 

 multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, hangállományok), 

 multimédia CD-k, DVD-k, egyéb tömegtároló eszközök, 

 IKT-val támogatott mérés-értékelési tevékenységek 

 

Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása a tanár és tanuló számára 

azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé, támogatja a tanulók egyéni tanulási 

stratégiáinak kialakítását, illetve elősegíti a tanulók aktivitásának optimális kibontakozását, a 

digitális kultúra elterjedését. 

 

Lehetőségek: 

 számítógép segítségével kitöltött feladatok megoldása (önértékelési, központi 

 kiértékelési lehetőséggel) 

 számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, 

hangosítás, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) igénybevétele a 

tanórán a mérési-értékelési folyamatban 

 interaktív tábla használata 

 csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő 

eszközök, eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.) 

 

Nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke: 

A tankönyvválasztás szempontjai: 

 A tankönyv feldolgozása mélységében és tartalmában igazodjon tanulóink 

tudásszintjéhez. 

 Az egyes tantárgyak tankönyvei egymásra épüljenek.  

 A könyvekhez tartozzon feladatlap. 

A tanulóink tankönyvvel történő ellátása során, a tankönyv ingyenes igénybevétel 

biztosításának kötelezettsége alapján járunk el. (Kt. 1993.48 § (1b)) 
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Eszközök: 

 Képesség- és készségfejlesztő eszközök 

 Mozgásfejlesztő eszközök 

 Logopédiai fejlesztőeszközök 

 Fejlesztőjátékok 

 Tantárgyi szemléltető eszközök, modellek, makettek-természetismeret, földrajz, 

osztályfőnöki, életvitel 

 Vizsgálati mérőeszközök - fejlesztőcsomagok 

 Pedagógiai tevékenységet segítő szakkönyvtár, szoftverek, szakfolyóiratok 

 Tanulói tevékenységet segítő könyvállomány 

 Audio-vizuális segédeszközök 

 Informatikai eszközállomány 

 Szabadidős tevékenységet segítő felszerelések 
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ÁLTALÁNOS ISKOLA - Órakeret táblázat_éves óraszámok 

A nevelés-

oktatás-

fejlesztés 

területei 

Tantárgy 

1. évf. 

heti óra-

szám 

Éves óra-

szám 

2. évf. 

heti óraszám 

Éves óra-

szám 

3. évf. 

heti 

óraszám 

Éves 

óra-

szám 

4. évf. 

heti 

óraszám 

Éves 

óra-

szám 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 4 148 4 148 4 148 4 148 

Olvasás-írás 2 74 2 74 3 111 3 111 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 2 74 2 74 2+ 1 111 2+ 1 111 

Játékra nevelés 2+ 2 148 2+ 2 148 2 74 2 74 

Társadalmi 

ismeretek 

        

Életvitel és 

gyakorlat 

 

Önkiszolgálás 2 74 2 74     

Életvitel és 

gyakorlat 

    2+1 111 2+1 111 

Természeti 

környezet 

Környezetismeret         

Művészetek Ének-zene 2+ 1 111 2+ 1 111 2 74 2+ 1 111 

Ábrázolás-alakítás 3 111 3 111 2+ 1 111 2+ 1 111 

Informatika Információs 

eszközök 

használata 

        

Testi nevelés Mozgásnevelés 5 185 5 185 5 185 5 185 

Testnevelés         

Szabadon tervezhető órakeret 3 111 3 111 3 111 4 148 

Kötött óraszám 22 814 22 814 22 814 22 814 

Összesen 25 925 25 925 25 925 26 962 

*+ órák a szabadon választható tantárgyak óraszámát jelöli 
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ÁLTALÁNOS ISKOLA - Órakeret táblázat_éves óraszámok 

A nevelés-

oktatás-

fejlesztés 

területei 

Tantárgy 

5. évf. 

heti óra-

szám 

Éves óra-

szám 

6. évf. 

heti óraszám 

Éves óra-

szám 

7. évf. 

heti 

óraszám 

Éves 

óra-

szám 

8. évf. 

heti 

óraszám 

Éves 

óra-

szám 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 4 148 4 148 5 185 5 185 

Olvasás-írás 4 148 4 148 2+ 1 111 2+ 1 111 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 3 111 3 111 3 111 3 111 

Játékra nevelés    111     

Társadalmi 

ismeretek 

1 37 1 37 2 74 2 74 

Életvitel és 

gyakorlat 

 

Önkiszolgálás         

Életvitel és 

gyakorlat 

2+ 2 148 2+2 148 3+1 148 3+1 148 

Természeti 

környezet 

Környezetismeret 1+ 1 74 1+ 1 74 2+ 1 111 2+1 111 

Művészetek Ének-zene 2 74 2 74 2 74 2 74 

Ábrázolás-alakítás 2+ 1 111 2+1 111 2+ 1 111 2+ 1 111 

Informatika Információs 

eszközök 

használata 

    1 37 1 37 

Testi nevelés Mozgásnevelés 5 185 5 185     

Testnevelés     5 185 5 185 

Szabadon tervezhető órakeret 4 148 4 148 4 148 4 148 

Kötött óraszám 24 888 24 888 27 999 27 999 

Összesen 28 1036 28 1036 31 1147 31 1147 

*órák a szabadon választható tantárgyak óraszámát jelöli 
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Szakiskolai Óratáblázat 

 

   Agyagtárgy készítő Textil és fonalmentés 

Évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Tantárgy/óraszám heti éves heti éves heti éves heti éves heti éves heti éves 

Kommunikáció 3 111 3 111 - - - - - - - - 

Számolás - mérés 3 111 3 111 - - - - - - - - 

Társadalmi 

ismeretek és 

gyakorlatok 

2 74 2 74 - - - - - - - - 

Életviteli és 

gondozási 

ismeretek 

4 148 4 148 - - - - - - - - 

Szociális 

munkatevékenység 

4 148 5 185 - - - - - - - - 

Szociális, 

életviteli és 

környezeti 

kompetencia 

- - - - 3 111 3 111 4 148 3 111 

Életpálya építési 

kompetencia 

4 148 4 148 4 148 4 148 4 148 4 148 

Testnevelés 5 185 5 185 5 185 5 185 5 185 5 185 

Szakmai 

előkészítő 

ismeretek 

2 74 2 74 - - - - - - - - 

Kötelező szakmai 

gyakorlat 

- - -  22 814 22 814 22 814 22 814 



Pedagógiai Program 
 

118 

 

Ábrázolás - 

alakítás 

2 74 2 74 - - - - - - - - 

Ének - zene 1 37 1 37 - - - - - - - - 

Informatika 2 74 2 74 1 37 2 74 - - - - 

Környezet és 

egészségvédelem 

2 74 2 74 - - - - - - - - 

Tánc és dráma 1 74 1 74 - - - - - - - - 

Művészetek - - - - - - - - - - 2 74 

Kötött óraszám 35 1295 36 1332 35 1295 36 1332 35 1295 36 1332 

Összes óra             

 

 

 

Textil és fonalmentés modul szakmai gyakorlat tárgyai és óraszáma (20+2 óra) 

 Textil és fonalmentés 8óra 

 Udvaros 4 óra 

 Irodatechnika 4 óra 

 Munkavállalói ismeretek 4+2 óra 

 

Agyagtárgy készítő modul szakmai gyakorlat tantárgyai és óraszáma (20+2 óra) 

 Agyagtárgy készítő 8 óra 

 Háztartástan 8 óra (5 óra háztartástan és 3 óra tankonyha) 

 MAP 6 óra 
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Kompetenciaterületek folytatásának és bevezetésének ütemezése: 

 

 

 

 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 2014/2015. 2015/2016. 

Kompetenci

aterület 

Folyta

tásra 

kerül 

Új 

bevezet

ésre 

kerül 

Folytat

ásra 

kerül 

Új 

bevez

etésre 

kerül 

Folyta

tásra 

kerül 

Új 

bevez

etésre 

kerül 

Folyta

tásra 

kerül 

Új 

bevezet

ésre 

kerül 

Folyta

tásra 

kerül 

Új 

bevezet

ésre 

kerül 

Folytat

ásra 

kerül 

Új 

bevezeté

sre kerül 

Folytat

ásra 

kerül 

Új 

bevezeté

sre kerül 

Matematika 

kompetencia 
- 1-2 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 

Szövegértés-

szövegalkotá

s 

kompetencia 

- 3 4 - 5 - 6 - 2 - 
 

  
folyamat

os 

- 7 8 - 9 - 10 - 1 - 
 

  
folyamat

os 

Szociális, 

életviteli és 

környezeti 

kompetencia 

- 8 - - - - - - - - - - - - 

- 11 12 
 

         
folyamat

os 

Életpálya 

építés 

kompetencia 

- 9 10 
11 

12 

 

        
folyamat

os 

Műveltségter

ületek 

összevonása: 

Művészetek 

- 5-6 7 - 8 - 1 - 2 - 3 - 4 - 
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Mellékletek 

Helyi tanterv 1-8.; 9-12. 

Legitimációs dokumentumok 

Szöveges értékelés 
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Záradék 

 

Az intézmény nevelőtestülete a pedagógiai programot megismerte és elfogadta. 

A tantestület döntése értelmében 2013. július utolsó munkanapjáig módosításokat 

tehetünk.   

 

 

Székesfehérvár 2013. március 31. 

 

             

         …………..………………………                       

                                                                                               Igazgató 

 

 

         …………………………..………….                     …………….……………………….. 

                            KT elnök                                                       Munkaközösség vezető 

 

 

 

 

A szülői szervezet a pedagógiai programmal egyetért: 

 

 

 

                                                                                  ……………………………………… 

                                                                                    A szülő szervezet képviseletében 

 

 

 

 


