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Az intézmény jelenlegi pedagógiai és társadalmi környezetének bemutatása 

Intézményünk, a korábban Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Speciális 

Szakiskola 2013.szeptember 1 óta, a székesfehérvári Arany János Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény tagintézményeként működik. 

Új nevünk Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskolája. Fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Székesfehérvári Megyeközponti Tankerülete. Sajátos nevelési igényű (középsúlyos értelmi 

fogyatékos) tanulókat nevelünk-oktatunk 3-23 éves korig, az óvodától az általános iskolán át, 

a készségfejlesztő speciális szakiskoláig. 2010-től látjuk el a súlyos, halmozottan sérült 

gyermekeket. Jelenleg 3 csoportban, 2 intézményben, és Polgárdi Ipartelep feladatellátási 

helyen zajlik a fejlesztés. 

Intézményünk városi beiskolázású, de az elmúlt időszak beiskolázási hagyománya 

következtében sok bejáró növendékünk van a környező településekről. Iskolánk épülete a 

2009/2010. tanévben megújult, így korszerű, a 21. századnak megfelelő teljes körűen 

akadálymentesített létesítményben tanulhatnak diákjaink. Intézményünk szép, kultúrált, 

patinás épületben, a belvároshoz közel, kellemes kertvárosi környezetben helyezkedik el. 

A 2009/2010. tanévben a kompetencia alapú oktatás több formában került bevezetésre. A 

célok megvalósításával országosan is úttörő munkát végzünk, mivel értelmileg 

akadályozottak számára ezidáig nem dolgoztak ki kompetencia alapú programcsomagokat. 

Teljes lefedettség formájában került bevezetésre az óvodai programcsomag. A régi 

foglalkozási terv feladatai az új programban szereplő 4 őselem (levegő, tűz, víz, föld) 

témaköreibe csoportosítva kerültek beemelésre és feldolgozásra. 2010 szeptemberétől 

óvodánk beépítette programjába a „Veronika zeneprojektet” is. Ez a módszer zenepedagógiai 

segítség a különös bánásmódot igénylő, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált 

nevelésében. 
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Általános iskolai évfolyamokon az alábbiak szerint történt a bevezetés: 

I. Teljes tantárgyi lefedettség formájában az alábbi évfolyamokon és 

kompetenciaterületeken: 1-2. évfolyam – Matematika kompetencia (ebben a 

tanévben összevont csoportként működött), 3. és 7. évfolyamon – Szövegértés és 

szövegalkotás kompetencia, 8. évfolyamon - Szociális, környezeti és életviteli 

kompetenciák, 5. évfolyamon – Művészetek kompetencia (ének-zene, ábrázolás-

alakítás műveltségterületek és a mozgásnevelésből 1 óra összevonásával) 

II. Témahét – 5-8. évfolyamon tanuló gyerekek részére, minden tanévben, más témában 

III. Projektnapok – Évente 4 alkalommal, adott témához kapcsolódva. 

A kompetencia alapú oktatás bevezetése a speciális szakiskolában teljes tantárgyi 

lefedettségben az Életpálya-építési kompetencia területén került bevezetésre a 9. évfolyamon, 

a Szociális, életviteli és környezeti kompetencia területén pedig a 11. évfolyamon. A 

bevezetést követő év óta 9-12. évfolyamon zajlik az Életpálya-építési kompetencia és 11-12 

évfolyamon a Szociális, életviteli és környezeti kompetencia. Ezen kívül 9-12. évfolyamon 

közös rendezvények formájában zajlik a kompetencia alapú oktatás: projektek (3 hétnél 

hosszabb időszakot felölelő tevékenység), különböző témában projektnapok és témahetek. 

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 különbözőségeinek 

kezeléséhez, így ennek megvalósítására törekszünk. Az intézményben dolgozó kollégák zöme 

több diplomával rendelkezik és nyitott módszertani kultúrájának fejlesztésére. Célunk a 

személyiség fejlesztése önismerettel, mások elfogadásával, a tolerancia megtanulásával. 

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 szellemisége az értelmileg akadályozott 

gyermekek nevelésbe ágyazott oktatását képviseli. Fontosnak tartjuk a gyermekközpontú, 

humánus szemléletű szellemiséget. A minél hatékonyabb képesség fejlesztés érdekében az 
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oktatást kiscsoportos formában működtetjük. Kiemelt figyelemmel foglalkozunk a hiányosan 

működő képességek korrekciójával valamennyi területen és osztályfokon. Folyamatos 

differenciált foglalkozást biztosítunk a tanulók egyéni képességéhez igazodva. 

Az intézmény az óvodától a szakiskoláig komplex személyiségépítő program megvalósítója, 

2002 óta a „Munkahelyi gyakorlat” egyik kiépítője, gondozója. Ennek eredményeként a 

sikeres életpálya építéssel az értelmileg akadályozott tanulóknak mintegy negyven százaléka 

– ez országosan kiemelkedő eredmény – a munkaerő piacon van. Az elmúlt évek adatai 

alapján megállapítható, hogy a humánerőforrás minősége, a szakmai fejlesztő munka és a 

nyitott szemlélet eredményeként az elkülönített nevelést folytató intézmény jelentős 

társadalmi integrációs programot valósít meg. 

A régióban működő társintézményekkel régóta élő a kapcsolatunk. Látogatjuk egymás 

rendezvényeit, közös tanulmányi, sport és kulturális versenyeink vannak. A tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységek integrált fejlesztése (többségi intézményekkel szervezett 

programok) segít az elfogadott és viszonzott kapcsolatrendszer építésében. Ilyen megoldásra 

eddig is volt példa, de csak esetenként, és nem az intézmény nevelési, oktatási rendszerébe 

komplex módon beépítve. 

2011-ben intézményünk 2 referenciaterületen előminősítést kapott: 

1. Befogadó pedagógiai gyakorlat (integrációs pedagógiai program alkalmazásában 

mintaadó intézmény, referenciahely), 

2. A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó 

intézmény, referenciahely. 

Referencia intézményként célunk és feladatunk, hogy más intézmények számára is 

példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlatot kövessünk. 

Szervezeti innováció kialakításával olyan szolgáltatást tudjunk nyújtani, amely publikálásra is 

alkalmas, más intézmények számára adaptálható módszertani újításokat tartalmaz. 

Céljaink eléréséhez rendelt feladataink: 
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1. Vezetői és tantestületi elkötelezettség a referencia intézménnyé válás folyamataiban és 

a szolgáltatás feladataiban.  

2. Kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszerinek alkalmazása. 

3. IKT eszközök, módszerek alkalmazása. 

4. Fejlesztési tervek készítése. 

5. Új tanulási eljárások kidolgozása, egyéni tanulási utak megteremtése. 

6. Befogadó, egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai 

módszerek alkalmazása. 

7. Nyitott nevelési környezet a munkakultúránkban – partnerkapcsolataink erősítése. 

8. Pedagógusok közötti team – munka, aktív együttműködés erősítése. 

9. Külső – belső szakmai kapcsolati formák kidolgozása. 

10. Folyamatos önképzési, önértékelési rendszer működtetése, változáskezelés. 

11. Felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalása belső algoritmus kialakítása. 

Az intézményben dolgozó nevelők tudatos, tervszerű innovációs munkája 2009-től indult, 

mely több állomáson át vezetett a referenciaintézménnyé válási folyamatba való 

bekapcsolódáshoz. A fejlesztési folyamatokat képzések, eszközfejlesztések, sorozatos tartalmi 

megújulások, kapcsolatépítések kísérték, melyekhez nélkülözhetetlenek azok a pályázatok, 

melyekben sikeresen részt vettünk. A külső és belső képzések az önképzések, a pályázatok 

készítése, megvalósítása során szerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatok, a jó gyakorlatok 

leírása, dokumentálása, az intézményi témahetek, projektek, program adaptációk tapasztalatai 

alapján vállalkoztunk ismereteink átadására. 
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Az intézményfejlődés legfontosabb eddigi (szervezeti, pedagógiai ) mérföldköveinek 

bemutatása: 

Székesfehérváron a gyógypedagógiai nevelés az 1950-es években indult meg. 1968-ban az 

értelmileg akadályozott gyermekek Martonvásárra jártak, az akkori Foglalkoztató Iskolába. A 

mindennapos autóbuszos közlekedés nagy teher volt a gyermekek számára. Szülői 

kezdeményezésre az akkori oktatásirányítás engedélyezte, hogy a kisegítő iskola tagozataként 

egy-egy csoport Székesfehérváron járjon iskolába. Gazdaságilag és szakmailag 1990-ben vált 

önállóvá intézményünk. Akkor még összevont csoportok működtek az általános iskolában.  

Létezett 2 munkára felkészítő csoportunk, az iskolával közös udvaron, de külön épületben. A 

2 óvodai csoport pedig a város másik részén kapott helyet. Intézményünk életében 

fordulópont 1996, amikoris az intézmény új helyre költözött. A Felsővárosban kaptuk meg a 

korábban többségi általános iskolaként működő műemlék jellegű épületet. Így egy helyen 

folytatódhatott az óvodás, az általános iskolás és a munkára felkészítő osztályok nevelése, 

oktatása. 1998-ban hoztuk létre a készségfejlesztő speciális szakiskolát. Többcélú, közös 

igazgatású, közoktatási intézménnyé váltunk. Rendelkezünk óvodával, általános iskolával és 

szakiskolával is. Így az értelmileg akadályozott gyermekek nevelése, oktatása 3-23 éves 

korig, egy helyen történhet.  A növekvő gyermeklétszám miatt a korábbi alkalmazotti 

közösség 25 főről ma 69 főre emelkedett. 

Pályázati forrásokból és szakképzési hozzájárulásokból 2002-ben felújításra került és a mai 

kor igényeinek megfelelő tankonyha áll tanulóink rendelkezésére az egyszerű konyhai 

műveletek elsajátítására. Modernizáltuk a gyógytornaszobánkat és egy orvosi szobát is 

kialakítottunk. 

A növekvő létszám miatt szükségessé vált intézményünk további infrastrukturális fejlesztése 

is. 2009-ben KDOP-s pályázati forrásokból, önkormányzati támogatással megtörtént a 

földszinti és emeleti termek felújítása (nyílászárók cseréje, burkolatok felújítása), korszerű 

fűtésrendszert hoztak létre, hőszigetelték az épületet, és beépítésre került a tetőtér. 

Kialakítottak 5 tantermet, 1 fejlesztő szobát, 1 informatikai szobát és egy hozzá kapcsolódó 

szerver szobát. A felújítás során az épülethez liftet építettek és megtörtént a teljes körű 



Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája 

és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 

 

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0406 

 

7 

 

akadálymentesítés. Ezzel párhuzamosan 2009-ben nevelőtestületünk elkezdte a kompetencia 

alapú oktatásra történő felkészülést (TÁMOP 3.1.4), és elindult a 2009/2010 tanévben a 

kompetencia alapú programcsomagok bevezetése különböző évfolyamokon, különböző 

területeken, felmenő rendszerben. 

A kompetenciaterületek fejlesztését tovább erősíti az 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. 

Átdolgoztuk pedagógiai programunkat. Mivel intézményünk legfontosabb feladata, hogy 

tanulóinkat felkészítsük a képességeihez mérten az önálló életvezetésre, ezzel segítve a 

társadalmi integrációjukat, a  kompetencia alapú oktatásunk mellett a TÁMOP 3.1.4-es 

pályázatban vállaltuk „Belső Innováció” néven a többségi iskolák tanulóival közösen 

szervezett szabadidős program összeállítását, megvalósítását. Együttműködési megállapodás 

keretében zajlanak a mai napig is ezek a programok. A társadalmi integrációra felkészítő 

feladatunk részeként működik a Munkaerő-piaci Alkalmazkodást segítő Programunk (MAP), 

mely egyik „jó gyakorlatunk”. 

2011-ben intézményünk 3 referenciaterületen előminősített referencia intézménnyé vált. 

Három jó gyakorlatunk: 

1. Munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő program 

2. A kutya, mint társ 

3. Színes kotta használata az értelmileg akadályozott gyerekek esetében. 

A TÁMOP 3.1.7. pályázat keretében készültünk a REFRENCIA INTÉZMÉNYI feladatokra. 

Intézményünk nevelési elvei között kiemelkedő szerep jut a környezeti, valamint egészséges 

életmódra nevelésnek. Ennek ékes bizonyítéka, hogy 2008 megkaptuk az ÖKOISKOLA 
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címet, melyet újra elnyertünk 2011-ben. 2015-ben pályázni kívánunk az örökös ökoiskola 

címre. 

2010-ben felvállaltuk a súlyos, halmozottan sérült gyermekek fejlesztő iskolai nevelését. 

Akkor még 1 csoportot indítottunk, ma 3 csoportban végezzük a fejlesztésüket. 

2013. szeptemberétől tagintézményévé váltunk a székesfehérvári Arany János Iskolának és 

EGYMI-nek. Gyógypedagógiai tevékenységünk ezáltal kibővült az utazó tanári feladatkörrel.  

 

A 2014/2015. tanévben 17 csoporttal működünk: 2 óvodai, 7 általános iskolai osztály (6-

7.évfolyamon összevont csoportban), 5 szakiskolai osztály ( 10 évfolyamon 2 csoport) és 3 

fejlesztő évfolyamon történik a fejlesztés. A pedagógiai munkát gyógypedagógiai 

asszisztensek segítik. A megvalósítás színterei: a tanórák, a tanórán kívüli, a rehabilitációs és 

habilitációs foglalkozások. Pedagógiai programban vállalt habilitációs és rehabilitációs 

foglalkozások: logopédia, gyógytorna, állatasszisztált terápiák, szenzoros integrációs terápia, 

gyógyúszás, egyéni fejlesztés. Iskolánk büszkélkedhet saját zenekarral. A zenekar tagjai 

(iskolánk tanulói) aktív résztvevői az országos Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület 

által létrehozott Nemzeti Színkottás Zenekarnak (NESZ) is. Zenetáborok keretében hangolják 

össze tevékenységüket, melynek eredménye egy színvonalas előadás összeállítása és 

lebonyolítása. Intézményünk önállóvá válása óta (1991) kiemelkedő feladatnak tartja a 

pedagógus, gyógypedagógus képzésben való részvételt. 2004-től öt évig a Bajai Főiskola 

fejlesztő pedagógus képzésében is gyakorlati intézménye voltunk Az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Főiskolai karának bázisiskolája vagyunk, valamint a győri főiskola 

hallgatói számára is biztosítunk gyakorlóhelyet. A visszajelzések minden felsőoktatási helyről 

pozitívak munkákról. 
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Belső kapcsolatrendszer 

A szakmai munka intézményünkben a tagintézmény vezető útmutatása alapján zajlik. A 

pedagógusok 4 munkaközösséget alkotnak, melyek a feladatokhoz kisebb teameket hoznak 

létre (MAP, kutyásterápia, kompetencia-, zene oktatás stb.) A szakmai szervezetek egymás 

közötti kapcsolattartása az SZMSZ-ben lefektetett módon történik.  A kollégák számára 

biztosított a horizontális tanulás, előre megtervezett program szerint, illetve biztosított 

számunkra a kölcsönös óralátogatások lehetősége. Ezek a folyamatok biztosítják – a külső 

képzések mellett – a pedagógusok számára látókörük bővülését és a szakmai innováció 

lehetőségét. 

Referenciaintézményi feladatokra történő felkészülésre referenciaintézményi munkacsoport 

alakult. A team szakmai összetétele kiterjed: a szakmai vezető és a szakmai megvalósítók 

munkájára. A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket 

irányító teamben végzett tevékenység során kidolgoztuk a referencia intézményként való 

működés belső szabályait (hányszor, milyen rendben, milyen erőforrások biztosításával, 

felelősségi körök kialakításával fogadja az intézmény partnereit). Belső tantestületi, 

munkaközösségi munkában vettünk részt. Eljárásrendeket, szakmai dokumentumok 

dolgoztunk ki a „jó gyakorlat” átadására és e folyamat minőségbiztosítására (Pl.: értékelő 

lapok kialakítása, ill. ezek visszacsatolási eljárásrendjének kidolgozása). Kidolgoztuk a 

hospitálási rendszer erőforrásainak, feltételeinek biztosítását, a látogatók fogadására 

programtervet készítettünk. Kidolgoztuk a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak 

adaptációját elősegítő támogató tevékenység módszertanát, kollégáink felkészültek a 

referencia-intézményi mentor pedagógusok szerepére. A legfőbb cél a horizontális 

együttműködés céljából partnerháló kialakítása. Ennek egyik módja a jó gyakorlatok 

továbbfejlesztése a felhasználók bevonásával, illetve új mintaértékű eljárások kifejlesztése. 

Az ilyen jellegű munka megszervezése a mentorpedagógusok feladata.  
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A tervezett referenciaintézményi szolgáltatások bemutatása 

 

A referenciaintézményi működés belső szabályaiban rögzítettük a referencia intézménnyé 

válásunk céljait és feladatait. A megalakult szakmai irányító és ellátó team szervezeti 

felépítése és tagjainak feladatkörét szabályozza ez a dokumentum. Ennek a dokumentumnak 

lett a része a felsőoktatási gyakorlóhely működési eljárásrendje. 

A gyakorló pedagógus hospitálási és a portfóliója elkészítésének részletes menetét külön 

szabályzatban rögzítettük a „Hallgató fogadásának szabályzata” nevű dokumentumban. Itt 

megtalálhatók a partneriskola feladatai, együttműködést szabályozó kérdések, gyakorlatvezető 

mentor kiválasztásának szempontjai, a mentor feladatai, a gyakorlat lebonyolításának, a 

hallgató portfólió elkészítésének szempontjai. Itt is beépítettük a minőségbiztosítás feladatát. 

Szempontsort készítettünk a hallgatói önértékelés és a mentori értékelés elkészítéséhez, és 

hallgató elégedettségi kérdőívet állítottunk össze.  

Referenciaintézményi szolgáltatásunk iránt érdeklődök számára létrehoztunk az intézményi 

honlapunkon egy rövid leírást tartalmazó felületet, melyben a jó gyakorlatok rövid bemutatása 

történik. A szolgáltatás igénybevételére készítettünk egy szolgáltatás igénylő űrlapot, melynek 

letöltése után az aláírt példány beszkennelt változatát kérjük intézményünk email címére 

(titkar.ezredeves@gmail.com) megküldeni. A honlapon lehetőség van a jó gyakorlat átadási 

szabályzatának megtekintésére. A jó gyakorlat átadásának intézményi szabályait 

dokumentumban rögzítettük, többek között a jó gyakorlat munkacsoport (Tagintézmény 

vezető, Jó gyakorlat mentor, Gazdasági ügyintéző, Jó gyakorlat gazda) tagjainak feladat és 

hatáskörét, a gyakorlat átadásának lépéseit (kapcsolatfelvétel, felkészülési feladatok a 

hospitálásra, a jó gyakorlat bemutatásának szervezési feladatai, a jó gyakorlat bemutatásának 

menete, a jó gyakorlat adás-vételének menete). Készítettünk Szolgáltatói szerződés mintát. A 

minőségbiztosítást is beépítettük ebbe a dokumentumba (visszacsatolás, 

folyamatszabályozás). Kérdőívet állítottunk össze az elégedettség mérésére. 

 

 

 

mailto:titkar.ezredeves@gmail.com
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Infrastrukturális feltételek, eszközfejlesztés 

Iskolánk épülete a 2009/2010. tanévben KDOP-S pályázati forrásból teljes körű felújításra 

került.  

Kialakítottak 5 tantermet, 1 fejlesztő szobát, 1 informatikai szobát egy hozzá kapcsolódó 

szerver szobát. A felújítás során az épülethez liftet építettek és megtörtént a teljes körű 

akadálymentesítés. A több, mint 100 éves intézmény a felújítással, bővítéssel, korszerűsítéssel 

ergonómiailag és funkcionálisan támogatják a gyermekek egészséges fejlődését, biztosítják a 

baleset-és, fertőzésmentes használatot, könnyű tisztántarthatóságot.  Komplex 

akadálymentesítéssel, egészséges és méltányos környezetet biztosít a szereplők, célcsoport 

számára. Több tanműhely, fejlesztő szoba, logopédiai terem, könyvtár, gyógytornaszoba 

segíti az oktatás hatékonyságát. Intézményünkben a TÁMOP 3.1.4 és TÁMOP 3.1.7 

eszközbeszerzéseinek köszönhetően jól felszerelt tantermek, interaktív táblák, projektorok, 

tanulói laptopok (17 db), fejlesztő és terápiás eszközök, audiovizuális eszközök biztosítják a 

magas színvonalú munka sikerét. Iskolánk 1 db mobil és 5 db rögzített interaktív táblával 

rendelkezik, mely a mindennapi oktatás minőségét korszerűen emeli. A kompetencia alapú 

oktatást támogató tankönyvek és oktatási segédanyagok (saját fejlesztésű) is jelen vannak. A 

méltányos környezet vonzóvá teszi az iskolai életet a tanulók számára. Így igényük lesz rá, 

hogy annak minden lehetőségét kihasználják, amely hozzájárul, hogy állapotuk kínálta 

optimális szintre jussanak, mid intellektuálisan, mind érzelmileg. 
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Továbbképzések 

 

TÁMOP - 3.1.7. 

Teljesített 

képzések 

megnevezései 

A képzést 

biztosító 

szervezet 

neve 

A képzés 

időpontja 

A képzés 

időkerete 

A képzésen 

résztvevők 

névsora 

Igazolások 

azonosító száma 

A referencia 

intézményhez 

szükséges 

munkaformák a 

mindennapi 

gyakorlatban 

Euron 

Tanácsadó 

és 

Szolgáltató 

Kft. 

2012.05.18-

19. 
15 óra 

1.Kremnitzky 

Gáborné 

2.Nagy 

Tiborné 

1.264/2012 

 

2.263/2012 

Intézményi 

csoport 

felkészülése 

felsőoktatási 

gyakorlóhely 

funkció 

vállalására 

Euron 

Tanácsadó 

és 

Szolgáltató 

Kft. 

2012.05.18-

19. 
8 óra 

1.Kováriné 

Bujdosó Lilla 

2. 

Kremnitzky 

Gáborné 

3. Nagy 

Tiborné 

4. Szépné 

Reményi 

Annamária 

1. 206/2012 

 

2. 207/2012 

 

3. 208/2012 

 

4.209/2012 

A referencia 

intézmények 

Euron 

Tanácsadó 

2012.05.31-

06.01. 
15 óra 

1.Kremnitzky 

Gáborné 
1.184/2012 
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hálózati 

együttműködés

ei és 

kapcsolatai 

és 

Szolgáltató 

Kft. 

2.Nagy 

Tiborné 

 

 

2.183/2012 

Felkészítés a 

mentorálás 

mesterségére 

Euron 

Tanácsadó 

és 

Szolgáltató 

Kft. 

2012.05.17-

18-19. 
30 óra 

1.Mózner 

Lászlóné 

2. Oblatné 

Nagy Zsuzsa 

3.Tassy 

Ildikó 

 

1. 363/2012 

2. 365/2012 

3. 364/2012 

Referencia 

intézmények 

PR-

tevékenysége és 

célirányos 

kommunikációj

a 

Euron 

Tanácsadó 

és 

Szolgáltató 

Kft. 

2012.10.19-

20. 
15 óra 

1.Baranyai 

István 

2.Kremnitzky 

Gáborné 

 

1.433/2012 

2.434/2012 

Felkészülés a 

gyakorlóhelyi 

mentori 

feladatokra 

Euron 

Tanácsadó 

és 

Szolgáltató 

Kft. 

2012.08.23-

29. 
60 óra 

1.Baranyai 

István 

2. Belley 

Szilvia 

3. Bognár 

Zoltánné 

4. Kováriné 

1.D/933/2012 

2. D/933/2012 

3.D/933/2012 

4.D/933/2012 

5.D/933/2012 

6.D/933/2012 



Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája 

és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 

 

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0406 

 

14 

 

Bujdosó Lilla 

5.Majorné 

Marton 

Krisztina 

6. Szépné 

Reményi 

Annamária 

7.Szigetvári 

Viktória 

7. D/933/2012 
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Külső kapcsolatrendszer 

Iskolánk a székesfehérvári Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 

EGYMI tagintézménye. Fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Székesfehérvári Megyeközponti Tankerülete. Iskolánk külső kapcsolatrendszere az elmúlt 

időszakban kiteljesedett. Az utazó tanári feladatok ellátását végezzük a tankerület általános és 

középiskoláiban, valamint a helyi önkormányzat által fenntartott óvodákban. Szakmai 

együttműködés keretében kapcsolatban állunk a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal,  

NSZFI-vel (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság), 

MAGYE-vel Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, a megyei és országos szakértői 

bizottságokkal. A régióban működő társintézményekkel régóta élő a kapcsolatunk. Látogatjuk 

egymás rendezvényeit, közös tanulmányi, sport és kulturális versenyeink vannak.  

A tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek integrált fejlesztése (többségi intézményekkel 

szervezett programok) segít az elfogadott és viszonzott kapcsolatrendszer építésében. Ilyen 

megoldásra eddig is volt példa, de csak esetenként, és nem az intézmény nevelési, oktatási 

rendszerébe komplex módon beépítve. Együttműködési megállapodás keretében vannak 

közös programjaink a Vörösmarty Mihály Általános Iskolával (többségi iskola). 5 

középiskolával van együttműködési megállapodásunk, és fogadjuk a diákokat a közösségi 

szolgálat feladatinak teljesítésére. 

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának bázisintézménye vagyunk, így a 

gyógypedagógus hallgatók gyakorlati idejüket nálunk tölthetik, de a győri és a kaposvári 

hallgatók is jönnek gyakorlatra.  

Széles kapcsolati hálónk van a civil, esélyegyenlőségi és egészségügyi szervezet (védőnői 

szolgálat) körében is (érdekvédelem- Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ , 

támogató szolgálatok – Máltai Szeretetszolgálat, Tábita Református Támogató Szolgálat, 

Fecskeszolgálat). Kapcsolatban vagyunk a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közalapítvánnyal, a helyi önkormányzat, illetve azoknak a települések önkormányzataival, 

ahonnan bejárnak tanulóink. A munkakerő-piaci felkészítést szolgáló programunk (egyik jó 
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gyakorlatunk) kapcsán több munkaügyi központtal és munkahellyel dolgozunk aktívan együtt. 

Együttműködési megállapodás keretében az alábbi munkahelyeken töltik szakmai 

gyakorlatukat  tanulóink: Serfőző Kertészet, Arany Korona Zrt., Hatpöttyös Étterem, Macher 

Gépészeti és Elektronikai Kft, Virág - Ajándéküzlet). Iskolánk munkáját segíti alapítványunk, 

az Esélyegyenlőség Közhasznú Alapítvány.  

 

A működés bemutatása 

 

A referencia intézménnyé válás az Intézményi Fejlesztési Terv elkészítésével indult. Ez 

tartalmazza a külső és belső kapcsolatrendszerünk, humán-, és eszközforrásaink akkori 

állapotát (2011. január). Része az IFT-nek a továbbképzési elképzelések leírása is. Akkori 

vezetőnk, Kremnitzky Gáborné készített egy projekttervet és egy munkatervet arról, hogy 

hogyan tervezi az egyes fejlesztési területek megvalósítását a tevékenységek, a felelősök és a 

határidő megjelölésével. (1.sz melléklet - Projektterv, 2.sz. melléklet - Intézményi munkaterv 

a belső szakmai team működéséhez). A nevelőtestületen belüli információátadásra készült egy 

külön dokumentum (3.sz melléklet - Belső tudásátadás). A projekt megvalósításának része 

volt a szabályozó dokumentumok elkészítése. Ez megtörtént. ((1.) A referenciaintézményi 

működés belső szabályai, a (2.) Jó gyakorlat átadásának eljárásrendje. A hallgató fogadását és 

kapcsolódó feladatok a (3.) Hallgató fogadásának szabályzata tartalmazza). Mindhárom 

szabályozás része a minőségbiztosítás, a működés sikerességének az ellenőrzése és értékelése. 

A referenciaintézményi működés feltétele a minőségbiztosítás. Fontos a folyamat ellenőrzése, 

értékelése, valamint a résztvevők (intézményi, illetve partnerek) önértékelésének és 

elégedettségének mérése és értékelése. Ezt a feladatot is el kell látnia referencia intézményi 

munkacsoportnak. A Jó gyakorlatok működésének és átadásának ellenőrzési folyamata. A jó 

gyakorlatok átadásának intézményi szabályai dokumentum része (Kérdőívek). 

A projektzárást követően az intézményvezető nyugdíjba vonult. A Záró beszámoló elkészítése 

a helyettes, Nagy Tiborné feladata lett (2013.02.28). Közben 2013 szeptemberében 

intézményi átszervezés történt. Tagintézménye lettünk a székesfehérvári Arany János Óvoda, 
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Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-nek. 2013. december 31-ig a tagintézmény 

vezetői feladatokat Nagy Tiborné látta el. 

2014. január 1 óta én, Szépné Reményi Annamária látom el a tagintézmény vezetői 

feladatokat.  Célom és feladatom az elődeim megkezdett feladatainak a továbbvitele és 

folytatása. Ilyen a kompetencia alapú oktatás program és referenciaintézményi működés 

feltételeinek és céljainak a biztosítása. 

Jó gyakorlataink működnek, tervezzük a újak megvalósítását. Adaptálás eddig nem történt, 

valószínű a specializáció miatt. A felsőoktatási intézmények hallgatói számára bemutatásra 

kerülnek program elemek. Fejlődésünk és fejlődésre törekvésünk folyamatos. 

Felülvizsgáltuk a 2014/2015. tanévben a referenciaintézményi működést szabályozó 

dokumentumokat. Mivel az intézményi minőségirányítási program már nem kötelező 

dokumentum, ezért egy Referenciaintézményi minőségbiztosítási tervet készítünk. Ennek 

határideje 2015. december 15.  

Ehhez a dokumentumhoz külön csatoltam a „A referenciaintézményi belső működésének 

szabályai” és a „ Hallgatók fogadásának szabályai” dokumentumokat. A minősítő ülésre 

megtörténik a „Referenciaintézményi minőségbiztosítási terv” végső formába öntése, ezt 

akkor mutatjuk be. 

 

 

A jó gyakorlat jelenlegi intézményi működésének bemutatása 

MAP - munkaerő- piaci alkalmazkodást segítő program 

A Munkaerő-piaci Alkalmazkodást segítő Program (MAP) része az iskola pedagógiai 

programjának, a 11-12. évfolyamos tanulók szakmai gyakorlatához tartozik. 

A programra ható erő, az előrevivő energia az, hogy a program szükséges, a mindennapok 

gondjaira épül. Eredményei az élő gyakorlatból, tapasztalatból épülnek, újabb feladatok és 

lehetőségek viszik előre. 
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Célja: a jól szocializált megfelelő munkakészséggel és a munkába álláshoz szükséges 

alapismeretekkel rendelkező tanulók felkészítése a felnőtt életre és a társadalmi integrációra. 

A 11-12. évfolyam tanulói közül (12 fő), jelenleg 8 fő jár ki különböző munkahelyekre 

dolgozni, heti 1 alkalommal.  Munkahelyeink száma 5, egy munkahelyre 2 tanuló jár ki, egy 

fő kísérővel.  Így fiataljaink egy munkahelyre 6 alkalommal  mennek dolgozni, utána „forgás” 

következik.  A kísérőkkel együtt értékelik a munkahelyen nyújtott munkát, megbeszélik a 

következő beosztást, kitöltik a dokumentációt. Így egy tanév alatt 4 különböző munkahelyre 

jutnak el fiataljaink. 5 munkahellyel kötöttünk szerződést, mert a téli hónapokban a kertészet 

nem üzemel, így a virágüzlet fogadja ebben az időszakban fiataljainkat.  

A MAP munkacsoport tagjai a 11-12. évfolyam osztályfőnökei és a kísérők. A jó gyakorlatért 

a gyakorlat írója felel. A munkacsoport tagjai folyamatosan tájékoztatják a munka menetéről, 

segítséget kérnek az esetleges problémák esetén.  

Az intézmény életére a program nagyon jó hatással volt, hiszen bővült külső 

kapcsolatrendszerünk, megismerték fiataljainkat, nagyon jó kapcsolat alakult ki a 

munkahelyekkel. Az előminősítés óta a munkahelyeink változtak, mert egy étterem is fogadja 

fiataljainkat, így az iskolában tanult konyhai ismereteket külső munkahelyen is bővíteni 

tudják.  

A jó gyakorlat célja, eredményei   

A jó gyakorlat célja a munkában való részvétel megtapasztalása, önismeret-, és 

személyiségfejlesztés, felkészítés a felnőtt életre, a tananyag gyakorlatban történő 

alkalmazása. Segíti a munkaerő-piacra való bejutást és támogatja az egész életen át tartó 

tanulás lehetőségét. A képzéssel igyekszünk lehetőséget teremteni az életminőség javítására, 

hogy hasznosnak érezzék magukat az értelmileg akadályozott fiatalok a társadalomban, amely 

még előítéletekkel viseltetik a sérültekkel szemben. Esélyt kívánunk adni, egy lépéssel 

közelebb vinni őket az önálló életvitel kialakításához. Nem a másság, hanem a valamiben való 

azonosság megmutatásának a lehetősége fontos az integráció szempontjából. A kötelező 

szakmai gyakorlat tárgyai között szerepel a Munkaerő- piaci Alkalmazkodást segítő Program. 
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A tanuló a program által éli meg a felnőttséget, tanulja meg alkalmazni azokat az ismereteket, 

amiket az iskolában megtanult. A program nagyban hozzájárul a szociális készségek 

fejlesztéséhez. Az életpálya építés, szociális, életviteli és környezeti kompetencia területhez 

szorosan kapcsolódó program: 

- A fiatalok a közlekedés, kapcsolatteremtés, munkavégzés közben olyan helyzeteket 

élnek meg, amelyek során saját döntéseket kell hozniuk. Megtanulják, hogy 

döntéseikért a felelősséget is maguknak kell vállalniuk. 

- Látókörük kiszélesedik. Határozott elképzelésük alakul ki jövőbeli életükről, valamint 

azokról a munkakörökről, melyeket szívesen végeznének. 

- Megismerik saját képességeiket, képet kapnak arról, hogy milyen munkatípusban, 

munkaidőben, környezetben tudnak a legjobban dolgozni. 

- Felnőtté érésük megkezdődik, megértik, hogy a munka a felnőtt élet része, velejárója 

A program eredményei: 

Munkavégzés közben visszajelzést kapunk arról, hogy tanulóink a különböző 

munkahelyzetekben hogyan állják meg helyüket, milyen problémák merülnek fel. Lehetőséget 

kapunk a tanulókkal idegen környezetben történő egyéni, személyre szabott foglalkozásra, 

lehetőség nyílik az egyéni fejlesztési tervek rendszeres, célirányos korrekciójára. 

A program bevezetésekor csak egy munkahelyre járt dolgozni 2-3 tanuló 1 kísérővel. A 

visszajelzések alapján fokozatosan épült ki a program. Először csak a 12. évfolyamos tanulók 

vettek részt benne, de mivel a munkahelyeink száma nőtt, lehetőség nyílott a 11. 

évfolyamosok számára is bekapcsolódni a munkába. Jelenleg 5 munkahellyel van 

együttműködési megállapodásunk. 
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A jó  gyakorlat működésének eredményességét ellenőrző és értékelő eszközök 

A program része a minőségbiztosítás. Fontos annak mérése, hogy hogyan zajlik a 

megvalósulás. Az ellenőrzés folyamata a következő: A programba lépő 11 évfolyamos 

fiatalokkal és szüleivel megállapodást köt az intézmény, amelyben rögzítésre kerül, hogy az 

iskola és a szülő, valamint a fiatal mit vállal a program megvalósítása során. Ezen 

megállapodások mintái a mellékletben (Megállapodás a családdal, Megállapodás a tanulóval). 

A szülők elvárásairól és a programmal kapcsolatos elképzeléseiről előzetesen tájékozódunk 

(Szülői kérdőív – Munkába lépéskor). A munkahelyi forgások alkalmával a kísérők kitöltik a 

szempontsort (Megfigyelési szempontsor), mellyel értékelik a tanulók munkáját. Kiderül 

belőle, hogy a hatszori munka után milyen változásokat tapasztaltak, majd az év végi 

összesítés során látjuk, hogy melyik munkahelyen nyújtották a legjobb teljesítményt. A 

munkahelyen való megjelenés a Gyakorlati naplóban kerül megjelenítésre, melyet a vezető 

negyedévente ellenőriz. A Map-ban részt vevő tanulók iskolai tanulmányaik befejezésekor 

tanúsítványt kapnak a teljesítményükről, mely tükrözi, milyen jellegű munkatípus felel meg 

legjobban a tanuló képességeinek.  

A 11-12. évfolyam végén elégedettségi kérdőíveket használunk, melyben a munkahelyek, 

tanulók, szülők, kollégák értékelik a tanévben végzett munkát. Ezeket a kérdőíveket a jó 

gyakorlat munkacsoport résztvevő pedagógusai összesítik, és a tagintézmény vezetővel 

közösen értékelik. 

Színes kotta használata értelmileg akadályozott gyerekek esetében 

A jó gyakorlat jelenlegi intézményi működésének bemutatása 

Iskolánk 23 éve alkalmazza sikeresen a színes kotta módszerét az értelmileg akadályozott 

gyermekek zenei nevelésében. Az eltelt fejlesztési évek alatt az adaptált módszer 

tökéletesítésével foglakoztunk, mely mind a habilitáció, mind a tehetséggondozás területén 

kimagasló eredményeket mutatnak. Állandó feladatunk, hogy a foglalkozásokon a gyermekek 

úgy fejlődjenek, hogy közben jól érezzék magukat és a feladatokat szívesen végezzék, 

kényszerérzés nélkül. Egy szóval: játszva tanuljanak. A zenei nevelés sokoldalú fejlesztést 
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biztosít. A kognitív, auditív, vizuális, motoros és emocionális kompetenciákon túl, nagy 

hangsúlyt kap a szociális kompetenciák megerősítései is. A foglalkozás szakkör keretein 

belül, heti 4 órában valósul meg, mely 2 óra egyéni fejlesztést, 2 óra zenekari próbát jelent. 

Az egyéni fejlesztést (1-2 fővel) Kováriné Bujdosó Lilla végzi. A zenekari próbák alkalmával 

Szigetvári Viktória, Baranyai István is segítik a munkát. Zenekarunk 15 tanulóval dolgozik. 

Alkalmi fellépéseink további pedagógusok, vendégfellépők közreműködésével történik. 

Legtöbbet használt hangszerünk a szintetizátor és a különböző ritmushangszerek: dob, 

cserépdob, csörgő, rumbatök, csengők, triangulum, ütőfák. Zenei eszköztárunk rendelkezik 

továbbá egy dobfelszereléssel, tangóharmonikával, xilofonnal, metallofonnal, citerával, 

akkord citerával, sípokkal. Zenekari próbáinkat egy erre kialakított tanteremben tartjuk. 

Az évek során a szülők aktív részeseivé váltak gyermekük zenei tevékenységének, támogatják 

a programot többek között otthoni hangszerek beszerzésével, mely az aktív és hasznos 

szabadidő eltöltését is segíti. 

A jó gyakorlat célja, eredményei, hasznosulásának eddigi tapasztalatai 

A jó gyakorlat célja, hogy a sérült gyerekek és fiatalok ne csak passzív befogadói legyenek a 

zenének, hanem speciális módon aktív részeseivé váljanak. Képesek legyenek hangszeren 

való játékra, ismerjék meg a kottát, alakuljon ki bennük igény a zenei művészet, 

kifejezőképesség irányában. Fejlődjön gondolkodásuk, emlékezetük, figyelmük, kreativitásuk, 

finommotorikájuk, ritmusérzékük, társas kapcsolataik, szociális érzékük. A program egyik fő 

célja a társadalom befogadóvá formálása, minőségi produkciók összeállításával, 

prezentálásával. Úgy gondoljuk, hogy ma, amikor annyira fontos az esélyegyenlőség, az 

integráció, az elfogadás, akkor a színkottával való zenei nevelés egy olyan lehetőség a 

gyógypedagógusok kezében, mellyel megkönnyíthető az értelmileg akadályozott emberek 

elfogadtatása a társadalommal, hiszen olyan tudást kaphatnak, mellyel a normál populációban 

élők közül sem mindenki rendelkezik: Zenélnek. Egyedül, vagy közösen, önmaguknak vagy 

másoknak, mindegy, a fontos, hogy ez számukra öröm, kikapcsolódás és egyben tanulás is.  
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Évente több alkalommal szerepelünk sikeresen a város rendezvényein. 12 éve tagjai vagyunk 

a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesületnek. Az egyesületen belül alapító tagjai 

vagyunk a Nemzeti Színkottás Zenekarnak (NESZ), ahol 50 sérült fiatal zenél együtt 

felkészítőivel, valamint híres előadóművészekkel (pl. St. Martin, Tóth Vera, Budapest 

Ragtime Band). A zenekar évente két alkalommal szervez felkészítő tábort a fellépésekhez 

igazítva, melyen tanulóinkkal minden alkalommal részt veszünk. Az ország számos városában 

léptünk már fel: Budapest, Pécs, Gyöngyös, Tatabánya, Szolnok, Szekszárd, Debrecen…  

A jó gyakorlat működésének eredményességét ellenőrző és értékelő eszköz 

Zenekari eseményeink hatással vannak a résztvevőkre és az abban szorosan közreműködőkre, 

szűkebb és tágabb környezetünkre. Tanulóink, szüleik és intézményünk sikerélményekről, 

komoly elismerésről kapnak folyamatos visszajelzést. A működés eredményességét igazolja a 

program népszerűsége, a tanulók fejlődése, a városi és országos programokon való 

részvételünk, valamint a szülők elégedettsége is. Itt tekinthetik meg a programunk 

sikerességét igazoló két videó felvételt, mely egy városi és egy országos fellépésünk 

alkalmával készült.  

1. Ezredéves Zenekar városi fellépése http://www.youtube.com/watch?v=wEvM6LvqxX 

2. Nemzeti Színkottás Zenekar (NESZ) országos fellépése 

http://www.youtube.com/watch?v=kADF2hLUFak 

Folyamatos fellépéseink sikerei adnak visszajelzéseket számunkra a „Jó gyakorlatunk” 

létjogosultságáról. 

Az elmúlt évek gyakorlata bizonyítja, hogy a társadalmi elfogadás-befogadás pozitív irányba 

változott. Tanulóink számos alkalommal zenélhettek együtt gimnazista fiatalokkal az 

önkéntes segítő program keretén belül. A közös örömzenélés eredményeként megszületett egy 

cikk, melyben a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium tanulója, saját szemszögéből mutatja 

be ezt a világot és érzést. Osztotics Anett: Ne ítélkezz! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wEvM6LvqxX
http://www.youtube.com/watch?v=kADF2hLUFak
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A jó gyakorlat átadási folyamatának bemutatása 

Mivel a „ Jó gyakorlat” még nem került adaptálásra, ezért csatoljuk a „Jó gyakorlat” átadási 

folyamatának eljárás rendjét. 
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