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PÁLYÁZATI  NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Mészárosné Törzsök Zsuzsanna pályázatot nyújtok be a Nemzeti Közigazgatósági Intézet 

honlapján 2017. február 28-án megjelent pályázati felhívás alapján az Arany János Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 

6.) intézményvezetői állására. 

Azonosító: KLIK/072/1047/2017. 

Kijelentem, hogy a 2011. évi CXC. a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben a magasabb vezetői állás 

betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait 

mellékelem. 

Nyilatkozom arról, hogy: 

 hozzájárulok a teljes pályázati anyagom az eredetivel teljesen megegyező sokszorosításához, és 

továbbításához a döntéshozók és véleményezők felé.  A pályázat harmadik személlyel közölhető. 

 vállalom a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget. 

 hozzájárulok, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással 

összefüggésben kezeljék. 

Pályázatomhoz mellékelem a következőket: 

 Szakmai önéletrajz 

 Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket 

 Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai 

 Erkölcsi bizonyítvány 

 Igazolás pedagógus munkaviszonyról 
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I. Bevezetés 

 

Az iskolák életében a társadalmi változások új kihívásokat, elvárásokat eredményeztek. Az iskola 

közszolgálati feladatot ellátó intézmény, melynek tervszerűnek kell lennie. A pontos, kidolgozott 

célrendszer elengedhetetlen. Azonban nemcsak az új kihívásoknak kell megfelelni, hanem meg kell őrizni 

és tovább kell vinni a meglévő értékeket és hagyományokat.  

Az elmúlt 20 évben, amióta az intézmény dolgozója vagyok, több tartalmi és szerkezeti átalakulás tanúja 

voltam, láttam és átéltem sikereket és kudarcokat is. 2007 óta vagyok az iskolai vezetőség tagja, különböző 

feladatkörökben. Igyekeztem aktív szerepet vállalni, mindig a kollégáim véleményét képviselve a vezetői 

döntések előkészítésében, a tervezési folyamatokban és a megvalósulásban is. 

A nehézségeket is ismerve hivatásom iránti elkötelezettséggel és hittel teli felelősségtudattal pályázom az 

intézményvezetői munkakör betöltésére. 

 

II. Pályázati motiváció 

1997-től dolgozom az intézményben. Az eltelt 20 esztendő alatt napközis nevelő beosztásból 

intézményvezető-helyettesi munkakörig sikerült eljutnom. 2016. október 1-e óta SzMSz szerinti, megbízott 

intézményvezetői feladatokat látok el. 

Az eltelt évek ünnepei, innovációi, pályázatai, örömei, nehézségei és a nem egyszerű hétköznapok a számos 

teendőn kívül, komoly tanulási folyamatot jelentettek és jelentenek ma is számomra. Céljaimat és 

feladataimat munkám során az intézmény működési és fejlődési prioritásai határozták meg, megbízott 

intézményvezetőként feladatom az Arany EGYMI törvényes, szakszerű és költséghatékony működtetése, 

munkáltatói jogok gyakorlása és stratégiai döntéshozatal – a következő kérdésekben: 

 hatékony együttműködés a fenntartó – működtető Székesfehérvári Tankerületi Központtal, 

 az intézményi célok és feladatok megvalósításának irányítása, különös tekintettel az aktuális tanévek 

kiemelt feladataira. 

 a pályázati támogatások elnyerése esetén azok menedzselése és megvalósításuk támogatása. 

 az intézmény szervezeti egységei és szakalkalmazottai munkájának irányítása, a kollégák szakmai és 

adminisztrációs munkájának segítése és ellenőrzése, a tanulók haladásának nyomon követése és támogatása, 

kapcsolattartás a szülőkkel és a társadalmi szervezetekkel. 

 a szakmai műhelymunkák, a pedagógiai innovációk koordinálása.  
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 intézményvezetőként külső helyszíneken is igyekszem méltón képviselni intézményem jó hírnevét, 

szakmai és humán értékeit.  

 az intézményvezetéssel és az alkalmazotti közösséggel egyaránt korrekt és hatékony 

munkakapcsolatot alakítottam ki, úgy érzem, elismerik munkámat, szakmai és humán törekvéseimet. 

 szeretem jelenlegi munkahelyemet, kollégáimat, úgy gondolom kellőképpen felkészült és motivált 

vagyok munkám folytatására itt az Arany János EGYMI-ben. 

Bár a feladat nem könnyű, de elég erőt érzek magamban ahhoz, hogy - ha kollégáim bizalmukkal  

megtisztelnek - képes leszek intézményvezetőként helyt állni. 

„Vezetőként hiszem, hogy iskolát vezetni csak az ebben érintettek közös gondolkodásával, az ehhez 

szükséges nyugodt, elfogadó és folyamatos kommunikációra épülő légkör megteremtésével, együttműködő 

közösség létrehozásával lehet.” (Bartyik Mihályné volt intézményvezető gondolata) 

 

III. Az intézmény bemutatása 

 

1. Az intézmény adatai 

Intézményünk az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény a Székesfehérvári Tankerületi Központ által fenntartott egységes gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai módszertani intézmény, amely székhelyintézmény, tagintézmény és telephely feladat- 

ellátási helyekkel rendelkezik. 

Az intézmény hivatalos neve: Arany János Óvoda, Általános iskola, Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. 

Rövid neve: Arany János EGYMI. 

Feladat ellátási helyei: 

- Székhelyintézmény: 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6. 

- Telephelyei: 1.) 8000 Székesfehérvár, Ligetsor 1. 

-                2.) 8000 Székesfehérvár, Budai u. 90. 

- Tagintézménye: Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztő 

Iskolája  

8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 4.  

Típusa: egységes gyógypedagógiai - konduktív pedagógiai módszertani intézmény 



Intézményvezetői pályázat  Mészárosné Törzsök Zsuzsanna  

5 
 

Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

                  1054 Budapest, Bajcsy - Zsilinszky út 42-46. 

Köznevelési és egyéb alapfeladata: 

Arany János EGYMI székhelyintézménye: 

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6. 

1. általános iskolai nevelés – oktatás 

1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

1.3. SNI tanulók gyógypedagógiai nevelése – oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos; értelmi fogyatékos – középsúlyos 

értelmi fogyatékos) 

1.4. fogyatékkal élők diáksport tevékenysége 

 

2. szakiskolai nevelés – oktatás  

2.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

2.2. SNI tanulók gyógypedagógiai nevelése – oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos; értelmi fogyatékos – középsúlyos 

értelmi fogyatékos) 

 

3. fogyatékkal élők diáksport tevékenysége 

 

4. egységes gyógypedagógiai módszertani feladat (utazó gyógypedagógusi hálózat) 

4.1.utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése 

 

5. egyéb köznevelési foglalkozás 

5.1. napközi, tanulószoba, egésznapos iskola 

 

Telephelyei: 

8000 Székesfehérvár, Ligetsor 1. 

6. általános iskolai nevelés – oktatás 

6.1.nappali rendszerű iskolai oktatás 
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6.2. alsó tagozat, felső tagozat 

6.3. SNI tanulók gyógypedagógiai nevelése – oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar) 

8000 Székesfehérvár, Budai u. 90. 

7. általános iskolai nevelés – oktatás 

7.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

7.2. alsó tagozat, felső tagozat 

7.3. SNI tanulók gyógypedagógiai nevelése – oktatása (autizmus spektrumzavar) 

Tagintézménye: 

8. általános iskolai nevelés – oktatás 

8.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

8.2. alsó tagozat, felső tagozat 

8.3. SNI tanulók gyógypedagógiai nevelése – oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos; értelmi fogyatékos – középsúlyos 

értelmi fogyatékos) 

9. szakiskolai nevelés – oktatás  

9.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

9.2. SNI tanulók gyógypedagógiai nevelése – oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos; értelmi fogyatékos – középsúlyos 

értelmi fogyatékos) 

10. készségfejlesztő speciális szakiskola 

10.1. SNI tanulók gyógypedagógiai nevelése – oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos; értelmi fogyatékos – középsúlyos 

értelmi fogyatékos) 

10.2. munkába állást lehetővé tevőegyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítása 

speciális kerettanterv szerint 

11. fejlesztő nevelés – oktatás 

11.1. integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése 

11.2. SNI tanulók gyógypedagógiai nevelése – oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos; értelmi fogyatékos – középsúlyos 

értelmi fogyatékos) 

12. egyéb köznevelési feladat 

12.1. napközi, tanulószoba, egésznapos iskola 
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„ A gyógypedagógiai központok új csillagok a pedagógia egén. Sugaraik behatolnak az általános 

iskolákba, a családokba, az intézményekbe. Tevékenységük a társadalmi élet számos területét érinti, 

komplex segítséget nyújtva a rászorulóknak. „   (Dr. Illyés Sándor) 

                                                                                                                                         

Intézményünk mottója:  

 

Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű gyermekek és környezetük közötti                              

fizikai, lelki korlátok, akadályok kiküszöbölése, 

Rugalmasság, azaz a gyermekek egyéni képességeihez, aktuális állapotához, érdeklődéséhez való 

maximális alkalmazkodás, 

Alkotó légkör, mely magasabb teljesítményre ösztönöz, melyben gyermek és pedagógus jól érzi magát, 

kibontakoztathatja tehetségét, képességének megfelelő legmagasabb szintre juthat, 

Nyitottság, egymás iránt, új módszerek, eszközök, partneri kapcsolatok iránt.             

 

Tevékenységünk fő célja az, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok számára olyan befogadó, 

egyben ösztönző pedagógiai légkör kialakítása, mely igazodik a gyermek tudás-és fejlettségi szintjéhez, 

fejlődési üteméhez, perspektívájához. Szakmai munkánk elsődleges célja a sajátos nevelési igény kielégítése, 

a habilitáció, rehabilitáció megvalósítása sérülés-specifikus eszközök, tartalmak, terápiák alkalmazásával. 

Nevelésfilozófiánkat áthatja a habilitációs célok tág értelmezése, vagyis nevelési rendszerünk egészének 

habilitációs feladatok szerinti összehangolása. Nevelési folyamataink a tanuló egyéni nevelési szükségletére, 

mikro folyamatokban differenciált tevékenységre épülnek. A habilitációs/rehabilitációs céljaink helyi 

tantervünk egészét áthatják, megmutatkoznak a tantárgyi programban, de elsődlegesen a tanítás-tanulás napi 

gyakorlatában az órákon és a tanítási órán kívüli tevékenységben.  Olyan iskolai légkört teremtünk, 

amelyben a felnőtt, a gyermek egyaránt jól érzi magát, ahol az emberi, társas kapcsolatok a kölcsönös 

tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a különösséget, a 

másságát is elfogadva.  

Iskolánk széleskörű szolgáltatást kínál, napközit, tanulószobát, szakkört, sportkört, kutyás terápiát szervez, 

logopédiai ellátást, gyógytestnevelést biztosít, habilitációs, rehabilitációs tevékenységet végez.  

A tanulók különleges gondozási igényét kielégítve fejlesztő és terápiás csoportokat szervezünk. 

Tanácsadással, ügyeik konkrét intézésével is segítjük a családokat. Eseti gondozó, ellátó munkával 

járulunk hozzá a tanulók egészségügyi ellátásához, a segédeszközök beszerzéséhez, a folyamatos 

használatának elsajátításához. A hétvégi programkínálatunkkal, a szünidei táborokkal tesszük 

változatossá, tartalmassá a tanulók szabadidőtöltését. 
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A módszertani intézmény egy olyan tudásbázis, tudásközpont, amely hozzájárul az inkluzív 

pedagógiai folyamatokhoz (szemléletben, szaktudásban). 

 

Az Arany János EGYMI tevékenységi köre, tanulócsoportok: 

 óvodai nevelés 3 csoportban, értelmileg akadályozott és autista gyermekek számára 

 fejlesztő iskolai oktatás súlyosan halmozottan sérült tanulók számára 3 csoportban 

 általános iskolai nevelés-oktatás a tanulásban akadályozott diákok részére 13 tanulócsoportban, 

 szakiskolai képzés 10 tanulócsoportban 

 általános iskolai nevelés-oktatás értelmileg akadályozott tanulók részére 5 tanulócsoportban 

 autista gyermekek részére 9 tanulócsoportban 

 szakiskolai előkészítő évfolyamot a tanulásban akadályozott diákok részére 3 tanulócsoportban, 

valamint  

 értelmileg sérült tanulók részére készségfejlesztő szakiskolai képzést 6 tanulócsoportban 

 

Az iskola speciális jellegéből és a tanulók rossz szociális hátteréből fakad, hogy intézményünk egyéb 

foglalkozások keretében napközis ellátást biztosít a tanulók számára. 

A 2016/2017-os tanévben 52 tanulócsoportban látjuk el a 403 tanuló nevelését-oktatását.  

 

Szerteágazó tevékenységeink színterei:  

 

- Óvodai fejlesztő nevelés keretében, 3 éves kortól az Ezredéves Tagintézményünkben fogadjuk az 

értelmileg akadályozott és autista gyermekeket 2 csoportban. Fejlesztő iskolai képzésünk 3 

csoportban működik, ahol súlyosan, halmozottan sérült fiatalok fejlesztése történik. A tanulók nagy 

része mozgásában jelentősen akadályozott, létszámuk egyre növekszik, ezért a már meglévő két 

tanteremből kialakított mozgásfejlesztő szobánk kevésnek bizonyul.  

- Székhelyintézményünkben az alapfok (1-8. osztály) teljes tananyagát áthatja a rehabilitációs 

szemlélet. A tanulási nehézséggel küzdő, tanulásban akadályozott tanulók fejlesztése csak biztos 

alapkészségeket nyújtó, azokat megalapozó iskolában történhet. Ezek az okok teszik szükségessé a 

fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs pedagógiai eljárások alkalmazását, az egyénre 

szabott oktatást. A tanulókkal való foglalkozás egyéni fejlesztési tervek alapján tanórán és tanórán 

kívüli egyéni és kiscsoportos keretben történik, melynek tárgyi és tantermi feltételei csak részben 

adottak. 

Jelenleg az alapfokú intézményegység 13 tanulócsoporttal, egész napos oktatás keretében működik. 
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- Tagintézményünkben az általános iskola általános iskolai nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók 

sajátítsák el a társadalmi együttéléshez szükséges magatartásformákat, tudjanak kevés segítséggel, 

irányítással az iskolában és a családban képességeikhez mérten, egyszerű önkiszolgálási 

munkafolyamatokat végezni, és készítsen fel a készségfejlesztő speciális szakiskolára. (5 csoport) 

- A készségfejlesztő speciális szakiskola céljai: A fiatalok személyiségének olyan fejlesztése, hogy 

az átlagos emberi tevékenység szintjén, annak szociális normáival képességeik szerint élni tudjanak. 

Fizikai teherbírásuk erősítésével váljanak alkalmassá egyszerű, rendszeres munkára. Sajátítsanak el 

az iskolában tanított népi kismesterségek közül egyet olyan szinten, hogy irányítással a munkát el 

tudják végezni, vagy képesek legyenek egyszerű, betanított munkára. Az önkiszolgálás terén 

legyenek önállóak. A családi, munkahelyi közösségekben tudjanak alkalmazkodni. Szabadidejüket 

irányítással hasznosan, örömet adóan tudják eltölteni. (6 csoport) 

- A fejlesztő csoportokban cél, hogy az iskolarendszerű képzési formában végzett komplex fejlesztés 

segítse elő a gyermekekben rejlő lehetőségeket és személyiségük kibontakoztatását, a mozgásos 

aktivitáson keresztül a környező világ megismerését, a személyes és kölcsönös kontaktus kialakítását, 

a fogyatékosság és betegségek hatására kialakuló elszigeteltség feloldását. (3 csoport) 

- A speciális szakiskola, mely a gyógypedagógiai intézmény része, középfokú nevelési-oktatási 

egység. Az alapfokú gyógypedagógiai nevelő–oktató munka eredményeire támaszkodva 

differenciált segítséget nyújt a szakma tanulásához, valamint a szakképesítés 

munkaterületéhez tartozó kompetenciák elsajátításához. A munkaerő piaci igényekhez, valamint a 

tanuló egyéni adottságaihoz, képességeihez igazodó szak- és rész-szakképesítést nyújtunk az alábbi 

szakmacsoportokban: építészet, faipar, könnyűipar, mezőgazdaság, vendéglátás-idegenforgalom, 

ügyvitel. Intézményünk a szakmai követelményeknek megfelelő, gondosan felszerelt tanműhelyi 

háttérrel rendelkezik. Eszközeink nagy részét pályázati forrásból biztosítottuk.   

13 tanulócsoportunkban az oktatás, speciális nevelés, az egyéni bánásmód, és az egyéni haladás 

elvére épül, melyben fontos a praktikus ismeretek nyújtása, a kommunikációs és szociális képességek 

fejlesztése. Kiemelt feladatunk, hogy a tanulók a munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges 

ismereteket is megszerezzék. Ennek alapvető fontosságú eszköze a szakma iránti szeretet kialakítása, 

a minőségi, pontos munkavégzésre nevelés. 

- Az autizmussal élő gyermekek, fiatalok szervezett ellátása jelenleg 9 csoportban zajlik. A csoportok 

kialakítása a gyermekek egyéni fejlettségi szintje, szociális és kommunikációs képességeik alapján 

történik. A csoportszobák berendezése megfelel a strukturált oktatás feltételeinek. 1 csoportunk a 

Vörösmarty Általános Iskolában működik, mert az itt tanuló gyermekek egyéni képességei lehetővé 

teszik, hogy a többségi iskolákban integráltan oktathatók legyenek. A Budai úti telephelyen 

Magyarországon szinte egyedülállóként foglalkozunk autizmussal élő gyermekek középfokú 



Intézményvezetői pályázat  Mészárosné Törzsök Zsuzsanna  

10 
 

oktatásával. Feladatunk és célunk, hogy tanulóinkat képessé tegyük egyszerű, jól begyakorolt 

munkafolyamatok elvégzésére. Fontosnak tartjuk diákjaink minél teljesebb és önállóbb felnőtt 

életformára való nevelését.  

 

IV. Tanulói létszámok alakulása a 2016/2017-es tanévben 

 

Arany – székhelyintézmény (8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6.):  

- általános iskola (13 osztály): 124 fő 

- szakiskola (13 osztály): 109 f 

Összesen: 233 Fő 

 

Ligetsori telephely: 

- autista óvoda (2 csoport): 10 fő 

- autista általános iskolai csoport (A.): 7 fő 

Összesen: 17 fő 

 

Budai úti telephely: 

- általános iskolai csoportok (B., C., E., F., G., H., I., J.): 42 fő 

- készségfejlesztő iskola (D.): 6 fő 

Összesen: 48 fő   

 

 
 

Jelenleg összesen: 298 fő 
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            Ezredéves – tagintézmény (8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 4.) 

- óvoda (1 csoport): 7 fő 

- fejlesztő iskola (2+1 csoport): 29 fő, ebből 2 magántanuló, 4 otthoni ellátott 

- 11 fő Polgárdiban van 

- autista csoport: 6 fő 

- általános iskola: 

1-2. osztály (összevont):8 fő (1 magántanuló) 

3. évfolyam: 5 fő 

4-5. osztály (összevont): 10 fő (2 magántanuló) 

6. évfolyam: 7 fő 

7-8. évfolyam: 12 fő (3 magántanuló)  

 

 

   

 
 

 

 

készségfejlesztő iskola:                                                     

9. évfolyam: 7 fő 

10. évfolyam: 6 fő 

11/a. évfolyam: 5 fő 

11/b. évfolyam: 7 fő 

12/a. évfolyam: 5 fő 

12/b. évfolyam: 5 fő 

 

Jelenleg összesen: 119 fő 
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Szekfű 

Gy. utca 

6.        

Havranek 

J.u. 4.  

 Ligetsor  

  

Budai 

u. 90.      
összesen autista 

             

óvodás 0 7 13 0 20 13              

ált.iskola. 124    11 49       6 8 45 226 70              

 

szakiskola 
114    15 40       6 0 0 154 

21 

Összes: 

104 fő 
           

fejl. nev-

okt. 
0 28 0 0 28 

Piros létszám (autizmus zavar)         

          428             

                   

   A táblázat az autizmus spektrumzavarral élő tanuló számát/arányát mutatja. Intézményünk óvodásainak és 

tanulóinak negyede autista. 

 

Az intézmény fogadja a Székesfehérvári Gyermekotthonból érkező tanulásban akadályozott vagy 

autizmussal élő gyermekeket. Az állami gondoskodásban élő gyermekek/tanulók létszámának alakulása 

esetleges, élethelyzettől függő. Sok esetben rövid intézményi tartózkodás után a gyermek átkerül másik 

ellátási helyre, illetve - jobb esetben - vissza a családjába. Létszámuk előre nem tervezhető, de folyamatosan 

növekszik.  

 

  Továbbtanulás az általános iskola után - szakiskola 

 

  Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára korlátozottak a továbbtanulási lehetőségek. Számukra a 

szakiskolai képzések elérhetőek, mivel ez az intézménytípus is „bemenet-szabályozott”. A szakiskolában 

tanulásban akadályozott, 8. osztályt végzett tanulók oktatása, képzése folyik. A képzésbe belépő tanulók 

nagyon eltérőek képességeik, készségeik fejlettségi szintje tekintetében.  

A tanulási helyzetet nehezítő tényező: a motiváltság hiánya, a kognitív képességek gyengesége, a 

személyiség fejlődés alacsonyabb szintje, szociális éretlenség.  

Jelentős eltérés mutatkozik a tanulók szociokulturális hátterében is, jelentős a hátrányos és halmozottan 

hátrányos tanulók aránya. 

A szakiskola célja, a gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva a 

gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetekkel együttműködve nyújtson differenciált segítséget 

a szakma tanulásához, a társadalmi beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészüléshez, ezzel tegye képessé a 

fiatalokat arra, hogy társadalmunk rendezett életvitelű, eredményesen dolgozó tagjaivá váljanak. 
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A célok érdekében a speciális szakiskola feladata: 

 az alapfokon megszerzett műveltségi anyag szinten tartása és elmélyítése, 

 a tervszerű nevelő-oktatómunka során az alapképességek fejlesztése mellett a mindennapi életben 

hasznosítható és továbbépíthető általános és szakmai ismeretek nyújtása, 

 a tanulók felkészítése a munkavállalói szerepre, a munkahelyi, a szakmai közösségekbe való 

bekapcsolódásra, 

 Mindezt a tanulók eltérő fejlődéséből következő sajátos igények és lehetőségek kibontakoztatásával, 

az életkori sajátosságok figyelembevételével, a fejlődés eltéréseit korrigáló feldolgozás útján végzi. 

Jelenleg: 

 7 rész-szakképesítéssel 

 1 teljes szakképesítéssel, valamint  

 3 osztály előkészítő tagozattal működik.  

Szakiskolai képzéseink: 

 Asztalosipari szerelő rész-szakképesítés  

 Kőműves és hidegburkoló  

 Virágkötő rész-szakképesítés  

 Konyhai kisegítő rész-szakképesítés  

 Számítógépes adatrögzítő rész-szakképesítés  

 Kerti munkás rész-szakképesítés  

 Textiltermék-összeállító  

Folyamatosan fejlődő intézményegység. Pályázat keretén belül kapcsolatot tartunk a Munkaügyi Központtal, 

Ebben az évben több fiatalnak is sikerült munkát találni. pl: Széphő ZRT, Kikindai Mosoda, iskolánkban 

takarítói állásban dolgozik volt tanítványunk.  

Auchan pályázat útján, szakkör formájában kézműves foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink. 

 

Az Oktatási Hivatal által meghirdetett tanulmányi versenyek típusai, amelyen intézményünk évről-évre 

indul: 

 "Koncz Dezső” tanulmányi verseny középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek számára, 

  Országos Komplex Tanulmányi Verseny tanulásban akadályozott tanulók számára, 

  Szakma Kiváló Tanulója Verseny szakiskolai tanulók számára, 

 Háztartástan verseny végzős készségfejlesztő iskolai tanulók számára. 
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Utazó gyógypedagógiai intézményegység jelen tanévi adatai: 

1. Ellátott integráló intézmények 

 Óvoda 24 (ebből vidéki 3) 

 Általános iskola 27 (ebből vidéki 10) 

 Gimnázium 3 

2. Ellátott gyermekek, tanulók száma: 277 fő 

 Óvodás 82 fő 

 Általános iskolás 189 fő 

 Középiskolások 6 fő 

 

Utazó gyógypedagógusi hálózatunk 2005-ben, a többségi intézményekből érkező igényekre válaszolva 

kezdte meg működését 68 integrált gyermek, tanuló ellátásával, Székesfehérvár területén, majd 2007-ben 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé bővültünk. Ellátási területünk ekkor már 

Székesfehérvár és kistérsége volt.  

Az integráltan nevelt SNI gyermekekre, tanulókra irányuló szolgáltatás mellett jelentős fejlesztés zajlott a 

pedagógusokat támogató szakmai szolgáltatások terén is. 2005-től: 

 „Arany Hétfő - Inklúziót segítő szakmai műhely” keretében interaktív, gyakorlat orientált 

előadásokkal segítjük a többségi intézmények pedagógusait.  

 „Segéd - Kezek”, papír alapú és digitalizált módszertani folyóiratunk,  

 „Arany Téka – Gyógypedagógiai Módszertani Füzetek” kiadványaink intézményünk szakmai 

tudásbázisából merítve segíti a befogadó pedagógiát.  

Gyógypedagógusaink többsége két- vagy több diplomás, az akkreditált tanúsítványok száma magas, a 

habilitáció, a lemorzsolódás kockázatának korai felismerése, az idő előtti iskolaelhagyás megelőzése, 

differenciális és kooperatív pedagógiai területén oktatókkal, trénerekkel rendelkezünk.  

 Régiós szinten egyedülálló a „Fejlesztő eszközök készítése a tanulási képességek fejlesztéséhez” 

rendezvénysorozatunk.  

 Nyertesei és megvalósítói voltunk két TÁMOP – 3.1.61 pályázatnak, melyekkel a gyógypedagógiai 

szolgáltatások fejlesztését és kiterjesztését, gyógypedagógiai tudásbázis létrehozását, fejlesztő eszközök, 

játékok valamint sérülés-specifikus korrekciós és kompenzációs eszközök beszerzését, használatának 

tanítását tűztük célul.  

 Négy Jó gyakorlat kidolgozását vállaltuk a TÁMOP 3.1.7. projektünkkel, melynek nyomán 2015-ben 

Minősített referenciaintézménnyé váltunk, 2017 márciusában elnyertük az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

                                                           
1 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében 
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címet. A fenntartóval közös programsorozatot szerveztünk az integráló intézmények választott SNI 

koordinátorai majd intézményvezetői számára a befogadó pedagógiai jogi hátteréről, dokumentációjáról, az 

esélyegyenlőség érdekében rendelkezésre álló lehetőségekről, pozitív diszkriminációról, mentesítésekről. 

2013 szeptemberétől utazó intézményegység kialakításával, a törvényi változásoknak megfelelően fejlesztő 

tevékenységünket a Székesfehérvári Tankerület integráló intézményeire is kiterjesztettük az óvodától a 

középiskoláig.  

Az utóbbi évek legnagyobb változása, hogy a középiskolás korosztály túlnyomó többségét kitevő szakképző 

iskolák sajátos nevelési igényű tanulóinak habilitációs ellátása fenntartó váltás miatt már nem a mi 

feladatunk. Ez jelentős életkori eltolódást okozott az óvodás és általános iskolás korosztály irányába. Utazó 

gyógypedagógusi feladatokat jelenleg 46 fő lát el intézményünkben.  

 

Gyógypedagógiai tanári szak Fő Gyógypedagógiai tanári szak Fő 

Tanulásban akadályozottak 

pedagógiája/oligofrénpedagógia 
33 Logopédia 6 

Hallássérültek pedagógiája 4 Pszichopedagógia 2 

Látássérültek pedagógiája 2 Autizmus spektrum zavar 1 

Szomatopedagógia 4 Konduktor 1 

 

 

V. Személyi feltételek 

 

 Pedagógus 

munkakörben 

Gyógypedagógiai 

asszisztens 

Technikai dolgozók 

Arany János 

EGYMI 

116 fő 30 fő 26 fő 

Ezredéves 

Tagintézménye 

45 fő 24 fő 9 fő 

 

Összesen: 161 pedagógus  

        54 gyógypedagógiai asszisztens 

        35 technikai dolgozó 
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A székhelyintézmény nevelőtestületének végzettségei:  

 oligofrénpedagógia gyógypedagógiai tanári szak:  10 fő 

 tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája szak:  52 fő 

 értelmileg akadályozottak gyógypedagógiája szak:  1 fő  

 logopédia gyógypedagógiai tanári szak:   5 fő 

 pszichopedagógia gyógypedagógiai tanári szak:  8 fő 

 szurdopedagógiai gyógypedagógiai tanári szak:  3 fő 

 tiflopedagógia gyógypedagógiai tanári szak:  2 fő 

 szomatopedagógia gyógypedagógiai tanári szak:  5 fő 

 autizmus-spektrumzavarok pedagógiája szak:  1 fő 

 pszichológus:       1 fő (óraadó) 

 konduktor-tanító:      1 fő 

 inkluzív nevelés tanára mesterképzés:   12 fő 

 szakvizsgázott pedagógus.     29 fő 

 szakoktató-mérnöktanár:     20 fő 

 

A tagintézmény nevelőtestületének végzettségei:  

 szakoktató       5 fő 

 gyógypedagógus                31 fő 

 egyéb végzettségű pedagógus    9 fő 

 

Gyógypedagógusaink a teljes sérülés-specifikus palettát lefedik: van konduktor, logopédus, szomato-, 

szurdo-, tiflo-, pszicho-, értelmileg akadályozott szakos - és tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus 

kollégánk.                          

Intézményünk törekszik arra, hogy tanulócsoportonként biztosítsa a megfelelő személyi feltételeket. A 

gyógypedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik. Az intézmény humán erőforrásainak 

fejlesztése az elmúlt évek projektjei alapján számtalan belső, és külső akkreditált képzésre terjedt ki. Szinte 

kivétel nélkül mindannyian folyamatosan képezzük magunkat (módszertani; inkluzív, befogadó pedagógia 

elméletét és gyakorlatát megismertető; kooperatív tanulást; differenciált nevelést segítő; pedagógiai- 

gyógypedagógiai terápiákat magában foglaló; valamint szervezetfejlesztés; projekt és változásmenedzsment 

közoktatás- fejlesztés; kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata; utazó-gyógypedagógia; 

projektpedagógia; autizmussal élő gyermekek, fiatalok pedagógiai ellátása; egyéni fejlesztés tervezése; a 

mentorálás; gyakorlóhelyi mentorfeladatok; digitális taneszközök használata; a referencia- intézményi 

működéshez; hálózati együttműködések, kapcsolatok; felkészülés a felsőoktatási gyakorlóhely funkció 
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vállalására; PR tevékenységek és célirányos kommunikáció; felkészítés a köznevelési regisztrációs és 

tanulmányi alaprendszer (KRÉTA- E-napló) pedagógus moduljaihoz. Ezek 30-60-90 és 120 órás képzések 

voltak.  

Pályázati innovációs tevékenységeink a következő területeken zajlottak az elmúlt 5 év során: 

Székhelyintézmény tekintetében 

 TÁMOP 3.1.6-08 EGYMI-k által nyújtott szolgáltatások fejlesztése az SNI gyermekek, tanulók 

együttnevelésének támogatása érdekében:  

 „Befogadó pedagógia – befogadó társadalom”  

 TÁMOP-3.1.6-11  

„Újabb lépések a befogadó pedagógia és a befogadó társadalom felé”  

 TÁMOP 3.1.7  

„Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése”-  

 TÁMOP 3.1.4. B-13  

 „Köznevelés az iskolában” Partnerség és hálózatosodás modul  

 TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0467  

 „Utazz velünk a mesék, a zene és a kézművesség világába!” 

 TÁMOP-2.2.7. A - 13/1-2013 - 0001  

Út a szakmaválasztáshoz” című kiemelt projekt 

 TÁMOP-3.1.4. C-14 - 2015-0436  

„ARANYHÍD” – az egészséges életmód és a tanulók környezettudatos magatartásának kialakítása 

felé 

 

Székhelyintézmény: 

 Minősített referenciaintézmény, 

 Minősített külső gyakorlóhely (felsőoktatási),  

 Bázisintézmény, 

 Örökös Ökoiskola címmel büszkélkedhet,  

 Regisztrált Tehetségpont, melynek akkreditációja folyamatban van. 

 

Több befogadó pedagógiát támogató pályázatot, projektet valósítottunk meg, melynek eredményeképpen 

elnyertük az „Minősített referenciaintézmény” címet. Ennek egyik feltétele, hogy az intézményben működő 

jó gyakorlatokat átadásra alkalmas formára alakítsuk, továbbá publikáljuk. Egyik célcsoportunk azok az 

integráló többségi intézmények (óvodák, általános iskolák, középfokú intézmények), melyet az EGYMI 

szerteágazó tevékenységrendszerével a befogadóvá-válásban támogat. A másik célcsoportba tartoznak azok 
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az EGYMI- k és egyéb intézmények, melyek a szolgáltató tevékenységük fejlesztéséhez, továbbképzéshez, 

a gyógypedagógiai tudás minél szélesebb körű kiterjesztéséhez vehetik igénybe referenciaintézményi 

szolgáltatásainkat. Felsőoktatási gyakorlóhelyként a programokba bevonjuk az intézményünkben 

gyakorlatukat töltő gyógypedagógia tanár szakos főiskolai hallgatókat is. 

 

Tagintézmény: 

 A 2009/2010. tanévben a nevelőtestület részt vett a TÁMOP 3.1.4-08/2 kódjelű: „Kompetencia 

alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben” pályázaton. A pályázat céljainak 

megvalósításával országosan is úttörő munkát végeztünk, mivel értelmileg akadályozott tanulók részére 

kompetencia alapú programcsomagokat a nevelőtestület az elsők között dolgozott ki. A program több 

kompetencia területen és több formában került bevezetésre.  

 2011-ben beszerzésre kerültek infokommunikációs eszközök a TIOP 1.1.1 pályázat keretén 

belül–digitális táblák és laptopok segítik a digitális kompetencia fejlesztését.  

 2011-ben intézményünk 2 referenciaterületen előminősítést kapott:1. Befogadó pedagógiai 

gyakorlat (integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, 2. A kompetencia alapú 

nevelési, oktatási programot átfogóan mintaadó intézmény, referenciahely.  

 2012-től tudatosan készültünk a referenciaintézményi szerepre és feladataira, melyet a TÁMOP 

3.1.7. pályázat kereteiből valósítottunk meg. Különböző felkészítéseken, továbbképzéseken vettek részt a 

kollégák, ahol megismerték a referenciaintézményi működéshez szükséges szervezeti feltételrendszert, az 

adaptációt támogató tevékenység módszertanát, a horizontális tanulás megszervezésének feladatait. 7 

gyakorlatvezető mentor-pedagógusunk van. Elkészültek a működéshez szükséges dokumentumok: 

Minőségbiztosítási terv, Hallgatók fogadásának szabályzata, Referenciaintézmény belső működési 

szabályai, A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai, Kommunikáció és Pr. terv. Ezeket az ismereteket, 

tapasztalatokat és dokumentumokat hasznosítani tudjuk a bázisintézményi feladatok ellátásában is.  

2014 októberében jelentkeztünk a Referenciaintézményi pályázatra, melynek eredményeként 2015 

szeptemberében intézményünk Minősített referenciaintézmény lett.  

 2013-ban új fajátékok kerültek telepítésre az iskola udvarán a Fehérvár Travel jóvoltából.  

 2015 május és december időszakban valósítottuk meg a TÁMOP 3.1.4-14C-Innovatív iskolák 

fejlesztése pályázatban vállalt feladatinkat: 3 képzésen (konfliktuskezelés, környezeti nevelés, 

egészségfejlesztés témában) vett részt összesen 30 kolléga, projektnapokat, erdei iskolát és különböző 

tematikus kirándulásokat szerveztünk a tanulóknak és a szülőknek. Elindítottunk egy szülőklubot, melyen a 

családokat kívánjuk támogatni a gyermekeik nevelésében.  

Közlekedés tanpálya készült az udvar területén, ahol védett formában gyakorolhatják tanulóink a gyalogos 

és kerékpáros közlekedés szabályait.  
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A tagintézmény: 

 Minősített referenciaintézmény, 

 Elnyerte az „Örökös Ökoiskola” 

 Bázisintézmény címet. 

 

Szakmai munkaközösségek 

 

Székhelyintézményben 

 Általános iskola 1-4. osztályban tanítók mk.    Pothárnné Gárdonyi Ágnes  

Általános iskola 5-8. osztályban tanítók mk.    Almási Gabriella  

 Autista osztályban tanítók mk.     Iszákné Spiczmüller Marianna 

 Testnevelést tanítók mk.                   Homoki Katalin  

 Szakiskolában közismeretet és szakmai elméletet tanítók mk. Bozori Zsuzsanna           

 Szakiskolában szakmai gyakorlatot tanítók mk.   Sebestyénné Oroszi Ágnes 

      

Ezredéves tagintézményben 

 Általános iskola és betanítók mk.            Szántó Gáborné  

 Óvoda, egyéni fejlesztést végzők mk.           Mózner Lászlóné 

 Szabadidő szervező mk.                            

 Szigetvári Viktória 

 Készségfejlesztő iskola mk.             Kováriné Bujdosó Lilla 

 

 

 

VI. Tárgyi feltételek 

 

Intézményünk nemcsak feladatellátás tekintetében mutat sokszínűséget, hanem a tárgyi feltételek, az 

épületek állaga és az elhelyezkedés szempontjából is.  

Működési helyünk Székesfehérvár, Magyarország és Közép-Kelet Európa egyik legősibb és 

legnagyobb múltú települése. A budapesti agglomeráció peremén az első jelentős nagyváros, Fejér megye 

központja, közúti és vasúti csomópont. Iskolánk a város központjában, a belvároshoz közel, autóbusszal 

könnyen megközelíthető helyen fekszik, ami megkönnyíti vidékről bejáró tanulóink közlekedését. 

A létszám valamennyi területen a mai napig növekvő. A beiskolázás folyamatos. A Budai u. 90. telephely 

kialakításával csak pillanatnyi megoldás született a székhelyintézményben. Jelenleg, ha bármelyik terület (1-

8 évfolyam vagy szakiskola) bővülésére lenne szükség (amit a növekvő létszám már most indokol) a Szegfű 
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Gyula utcai épület nem ad további lehetőségeket (maximum csak az egyik területnek). Az intézményben az 

általános iskolai és a szakiskolai intézményegységben is - az elmúlt évek tapasztalata alapján - évről-évre 

nő a tanulólétszám.  Az Arany EGYMI „bemenet szabályozott” köznevelési intézmény, a tanulókat a 

Szakértői Bizottság által kiadott szakértő vélemény javaslata alapján veszik fel. Mivel a beiratkozás a tanév 

során folyamatosan zajlik, nagyon nehéz bejósolni, hogy az adott időintervallumban hány tanuló érkezik még 

a tanév eleji létszámhoz képest.  

A nevelő-oktató munka alapja a pedagógiai célú habilitációs tevékenység (kiscsoportos vagy egyéni), 

amelyhez jelenleg - mivel minden tanteremben tanítás folyik - nem rendelkeznek megfelelő méretű és 

elegendő számú fejlesztőszobával. A gyógypedagógiai fejlesztés eszközei a különböző terápiák: alapozó, 

SZIT, mese, zene, stb. A terápiás órák megtartásához szintén megfelelő méretű termek kellenének. 

Az intézmény Pedagógiai Programjának fontos része a diákok szabadidejének hasznos eltöltése. Ez 

megfelelő közösségi tér létrehozása nélkül nem lehetséges, amivel most a helyhiány miatt az intézmény 

nem rendelkezik.  

Nagy nehézségbe ütközik az évfolyamonkénti, heti 5 testnevelés óra megtartása. Egy tornateremmel 

(méreténél fogva ez is csak „nagy” tornaszoba) és egy kis tornaszobával rendelkeznek, amelyet jelenleg 26 

osztály használ. A tornateremben a heti 5 testnevelés óra biztosítása miatt több esetben 2-3 osztálynak kell 

összevont órát tartani.  2017. szeptember 1-től a tervezett 30 osztálynak (14 alapfok + 16 szakiskola) kellene 

megoldani mindennapos testnevelés óráit. Szakmailag megoldandó feladat. 

 A testnevelés órák megtartásán túl – mivel nincs erre alkalmas terük – itt kerülnek 

megrendezésre az intézményi szintű iskolai ünnepélyek, valamint itt tartják nevelőtestületi és alkalmazotti 

értekezleteiket is. (Iskolai ünnepélyek alkalmával a tanulói közösség minden tagja egyszerre nem fér be a 

tornaterembe.) Helyhiány – megoldandó feladat. 

 Nevelőtestületük (székhelyintézmény) létszáma 108 fő. A tanári szobában kb. 50 fő számára 

van hely, ennyi kolléga tud egy időben bent tartózkodni. Ez a helyzet is méltatlan, megoldásra vár. Az 

intézményben nincs olyan alkalmas helyiség, ahol „kis tanári” berendezésére lenne lehetőség, mindenhol 

tanítás folyik, minden helyre a nevelő-oktató munkához van szükség. Az intézmény kinőtte az épületet.  

 

A székhelyintézmény külső homlokzata az ötvenes évek hangulatát idézi.1987-ben cserélték ki az 

ablakokat, mely ismét korszerűsítésre szorul. A tető felújítására több mint 15 éve került sor. A vakolat hullik, 

a tetőn a bádogot felkapja a szél, az egyedi gyártású, félköríves padlásablakok tönkrementek. Az elmúlt 

időszakban végzett munkák mindig csak a tűzoltást szolgálták. Az épületek vonatkozásában elmondható, 

hogy székhelyintézményünk fűtésrendszere, elektromos hálózata elavult, homlokzata felújításra szorul. A 
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teljes körű akadálymentesítés sem megoldott. Mozgássérült tanulóink egyik épületszárnyból nem tudnak 

átjutni a másikba, de még az ebédlő megközelítése is nehézkes számukra. Mivel a számítástechnikai 

szaktanterem az emeleten került elhelyezésre, ők csak segítséggel tudnak ebben részt venni. Igaz ugyan, hogy 

felszerelésre került egy lift, de ez mindössze 4 lépcsőfok kiváltására hivatott, a gondokat nem oldotta meg.  

Az épület tulajdonosa Székesfehérvár Megyei Jogú Város a 2017. évtől szakaszosan megkezdi a 

székhelyintézmény teljes körű felújítását. 

Két bejáratnál kerekesszékkel használható rámpa található. Készült speciális vizesblokk (WC, mosdó, fürdő). 

Rendelkezésre állnak speciális, több ponton állítható tanulói asztalok és székek, tanulást segítő eszközök, 

tárgyak, mozgást segítő eszközök: 

 2 helyiség egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokhoz 

 2 mozgásfejlesztő szoba (eszközökkel felszerelve) 

 sajátos nevelési igényű gyermekek tanulási képességeit fejlesztő speciális eszközök: nagymozgást, 

finommozgást, egyensúlyérzéket, mozgáskoordinációt, szem-kéz koordinációt, a különböző vizuális és 

auditív területek, a figyelem, emlékezet, beszéd, ritmus fejlesztését szolgáló eszközök. 

A nevelő-oktató munka itt 23 tanteremben, 2 informatikai szaktanteremben és 5 jól felszerelt tanműhelyben 

(tankonyha, varroda, virágkötő műhely, asztalosipari tanműhely, kőműves tanműhely) folyik.  

Kialakításra került az eszköztárként is funkcionáló könyvtár, mely uniós források felhasználásával 

forrásközpontként működik, 40 fő befogadására alkalmas. Az iskola tanulóin és pedagógusain kívül a régió 

érdeklődő szakemberei is használhatják. alkalmas műhelymunkák, előadások megtartására. Berendezése: 

tárgyalóasztal, kényelmes székek, digitális tábla, számítógép és megfelelő nagyságú tér.  A testneveléshez, 

sportoláshoz 1 tornaterem, 1 tornaszoba és 1 kondicionáló terem is rendelkezésre áll az épületben.  

Mind az általános iskola, mind a szakiskola eszközellátottsága jó, és pályázatok révén folyamatosan bővül. 

Az iskolához 2 udvar tartozik. A kisebb méretű udvaron autós parkolót alakítottunk ki az intézménybe érkező 

vendégek, szülők, intézményi dolgozók számára. A nagyobb méretű udvart használják tanulóink. Itt található 

a 2 sportpálya, mely a sportrendezvényeken, testnevelés foglalkozásokon kívül iskolai ünnepségek és egyéb 

programok helyszíneként is funkcionál. Pályázati összegből az európai uniós szabványnak és a 

fenntarthatóság követelményeinek megfelelő, fából készült rönkvár áll a kisebbek rendelkezésére. A két 

udvarrész között iskolahasználók – tanulók, tanárok, szülők -, és civil szervezetek széleskörű összefogásával 

Ökoligetet alakítottunk ki. A szépen parkosított területen padok, kerti bútorok, tűzrakó hely várja iskolai 

közösségeinket, vendégeinket. Az Ökoliget emellett tanórák, terepgyakorlatok, kerti munkák szervezésére 

ad lehetőséget, jó időben kellemes beszélgető helyet biztosít.  

Autizmussal élő tanulóink 1 csoportja az intézmény telephelyén (Székesfehérvár, Liget sor 1.) található. 

A strukturált oktatáshoz adottak a környezeti feltételek.  Itt kapott helyet 2 autista óvodai csoport. A 
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telephelyen működő csoportban tanuló gyermekek számára adottak a lehetőségek az integrált nevelésre-

oktatásra. (Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola keretein belül) 

Autizmussal élő tanulóink szegregált csoportjai az idei tanévtől a Budai út 90. szám alatti épületben kaptak 

helyet. A gyermekek számára kiválóak a lehetőségek az integrált nevelésre-oktatásra. 

 

Tagintézményünk épületét 2009/2010.tanévben felújították, így a 21. századi követelményeknek megfelelő, 

teljes körűen akadálymentesített létesítményekben tanulhatnak diákjaink. 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. Iskolánk helyiségeire vonatkozó adatok: 

Iskolai tantermek száma 13 

Óvodai csoportszoba 2 

Tornaterem 1 

Gyógytorna – Logopédiai – Fejlesztő szoba 1 / 1 / 1 

Könyvtár 1 

Tankonyha  1 

Mosókonyha  1 

Szövő – Agyagos műhely 1 / 2 

Informatika terem 1 

Orvosi szoba 1 

Igazgatói iroda – helyettesi szoba 1 / 1 

Tanári szoba 1 

Iskolatitkári iroda 1 

Udvari sportpálya 1 

Füvesített játékudvar 1 

 

Udvari játékparkunkat pályázati forrásból, a Fehérvár Travel Alapítvány támogatásával valósítottuk meg.  

Az Arany János EGYMI módszertani intézményként működik. A módszertani intézmény egy olyan 

tudásbázis, tudásközpont, amely hozzájárul az inkluzív pedagógiai folyamatokhoz (szemléletben, 

szaktudásban). 
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A Köznevelési Törvény által biztosított feladatokból gyógypedagógiai szolgáltatás terén a következőket 

látjuk el:  

 utazószakember-hálózat ellátása 

 szakmai tanácsadással segíti a szülőket, többségi pedagógusokat,  

 gyakorlóhelyet biztosítunk a főiskolákon, egyetemeken tanuló gyógypedagógus hallgatóknak, 

  OKJ-s gyógypedagógiai asszisztens képzésben biztosítunk gyakorlóhelyet a hallgatók számára, 

  könyvtár; eszköz,- és médiatár működtetése, módszertani folyóirat megjelentetése. 

 

Közel egy évtizede felsőoktatási intézmények (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 

Nyugat- Magyarországi Egyetem; Kaposvári Egyetem; Kodolányi János Főiskola OKJ-s gyógypedagógiai 

asszisztensi képzés) felkéréseinek eleget téve, igényeiknek megfelelően szervezzük a hallgatók komplex, 

egyéni közoktatási és klinikai gyakorlatát. 

 

Publikációs tevékenységeink is széleskörűek: módszertani folyóiratunk a Segéd- kezek c. lap, számos 

kiadványunk, segédanyagunk, prezentációnk van tevékenységeinkhez kapcsolódóan, melyek iskolai 

könyvtárunkban a sérülés-specifikus eszközkölcsönzővel együtt elérhető az érdeklődők számára. 

Intézményi, munkaközösségi levelezőlistáink, intézményi honlapunk működik, digitális szakirodalom és 

linkgyűjteményt használunk a fejlesztő munkához. 

 

Az utazó gyógypedagógiai intézményegység hatóköre a Székesfehérvári Tankerület. Ezen szervezeti egység 

városaiban, falvaiban látjuk el az integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

fejlesztését óvodától a középiskoláig.  

Utazó tanári hálózat működtetése: 

 A KLIK Székesfehérvári Tankerület által fenntartott iskolákban integráltan nevelt, oktatott SNI 

tanulók komplex gyógypedagógiai, szurdo-, szomatopedagógiai, logopédiai, látássérültek 

pedagógiája és autizmus specifikus habilitációs ellátása, 

 Rendszeres szakmai műhelyek, konzultációk, tanácsadások a többségi és a módszertani 

intézményben, 

 Szakmai módszertani előadások az inkluzív nevelés megvalósítását érintő témakörökben, 

 Részvétel team munkában a többségi intézmények egyéni fejlesztési igényeinek felmérésében, az 

egyéni fejlesztési terv elkészítésében, 

 Igény szerint részvétel többségi nevelési vagy egyéb, integrációt segítő fórumokon (szülői 

értekezletek, osztályfőnöki óra, érzékenyítő tréningek), 

 Javaslat sérülés specifikus környezet kialakítására, eszközhasználat elsajátítására, stb. 
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 Szerteágazó tevékenységrendszerünk két fő területe a nevelő-oktató munka és a gyógypedagógiai 

szolgáltatás.  

 

VII. Az intézmény aktív, működő, külső szakmai kapcsolatrendszerének 

bemutatása 

 
 

Az Arany János EGYMI szakmai tekintetben szoros együttműködést alakított ki a gyógypedagógia 

területén működő szervezetekkel.  

 

Székhelyintézmény 

 

Tagjai vagyunk az Országos EGYMI Egyesületnek, melynek célja: 

 az EGYMI-k/ szakmai munkájának összefogása, különös tekintettel az együttnevelés és 

esélyegyenlőség biztosításában. 

 Az inkluzív társadalmi, iskolai környezetre való szemléletalakítás, szemléletformálás. 

 Információs, egyeztető kapcsolatok kialakítása mindazon állami, szakmai, társadalmi, önkormányzati 

szervekkel, melyek tevékenysége hatással van a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjára, az 

EGYMI- k működésére. 

 A törvényi szabályozások egységes értelmezése, szakmai súlyát, kompetenciáját felhasználva az 

oktatáspolitika kedvező irányú befolyásolása, az intézmények funkció váltásának segítése. Szakmai 

kompetenciák növelése. 

A Speciális Szakiskolák Országos Egyesületének, melynek célja: 

 Enyhe fokban ért. fogy fiatalok szakképzésének segítése nappali rendszerű iskolai képzésben. 

 Szakmai bemutatók, versenyek rendezése 

Szoros szakmai együttműködés alakult ki a Magyarországon gyógypedagógiai tanárképzést folytató 

felsőoktatási intézmények és az Arany János EGYMI között. Kidolgozásra került a hallgatók gyakorlati 

képzésének protokollja, módszertana.  

A felsőoktatási gyakorlóhelyen kívül gyakorlóhelyi lehetőséget biztosítunk érettségi utáni OKJ-s képzésben 

tanuló felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens hallgatók számára, nappali és levelező tagozaton. 

Előzetes bejelentkezés után intézménybemutatáson valamint szakmai tapasztalatcserén fogadunk érdeklődő 

intézményeket, kollégákat, főiskolai csoportokat. 
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Szerteágazó feladatrendszerünk kiterjedt kapcsolatrendszert feltételez. Intézményünk széles partneri 

körrel rendelkezik. 

Szakmai kapcsolatrendszerünk tagjai: 

 nevelő-oktató tevékenység szempontjából 

o Székesfehérvári Tankerületi Központ» 

o Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI Szülői Munkaközössége 

o Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság 

o Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

o NMH Szak és Felnőttképzési Igazgatóság 

o Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara» 

o Fejér Megyei Agrárkamara 

o Fehérvári Civil Központ 

o ALBA-PLAZA 

o Bioritmus Kertészet 

o Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.  

 gyermekvédelmi tevékenység szempontjából 

o Kisebbségi Roma Önkormányzat 

o Szivárvány Szociális Alapítvány 

o Máltai Szeretetszolgálat 

o Katolikus Karitász 

o Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

o Székesfehérvár Humán Szolgáltató Intézet 

 kutatás, fejlesztés szempontjából 

o Autizmus Alapítvány 

o Autisták Országos Szövetsége 

o ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Tanárképző Kar 

o Széchenyi István Egyetem 

o Kaposvári Egyetem  

o Szegedi Tudományegyetem 

o Kodolányi János Főiskola 

o Budapesti Korai Fejlesztő Központ 

 gyógypedagógiai szolgáltatások szempontjából 

o Székesfehérvári Tankerületi Központhoz tartozó köznevelési intézmények (óvodák, általános 

iskolák, középiskolák) 

http://klik.gov.hu/
http://www.fmkik.hu/hu/
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Tagintézmény 

 

1, A régióban működő társintézményekkel élő a kapcsolatunk. Látogatjuk egymás rendezvényeit, közös 

tanulmányi, sport és kulturális rendezvényeink vannak.  

Partnereink: 

 Kömlődi Hegyháti Alajos Iskola és Diákotthon;  

 Martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Diákotthon – Legrégebbi 

és legaktívabb kapcsolatban ezzel az intézménnyel állunk. Együttműködési megállapodást kötöttünk 

mesterpedagógusunk programjában (IKT lehetőségei az olvasás-írás tanításában) foglaltak 

megvalósítására.  

 Veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 

EGYMI; 

 Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő,  

 Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI 

2. A tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek integrált projektek Belső innováció néven zajlanak a 

székesfehérvári Liget sori Vörösmarty Mihály Áltanos Iskolával, együttműködési megállapodás keretében 

3. A közösségi szolgálati feladatokat nálunk teljesítő fiatalok intézményivel (székesfehérvári középiskolák) 

együttműködési megállapodásunk van: Teleki Blanka Gimnázium, Kodolányi János Középiskola, Vasvári 

Pál Gimnázium 

4. Szakmai szervezetek, egyesületek, mellyel kapcsolatban állunk: Magyar Gyógypedagógusok 

Egyesülete, Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület (egy kollégánk az egyesület elnökségének tagja), 

Nemzeti Színkottás Zenekar, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága 

5. Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő program (MAP) keretében 11-12.évfolyamos tanulóink külső 

munkahelyekre járnak heti 1 alkalommal. A munkahelyekkel együttműködési megállapodásunk van: 

Hatpöttyös Étterem, Auchan Áruház, Macher Zrt., Serfőző Kertészet, Budai úti Virágbolt, Aranykorona Zrt. 

6. Széles kapcsolati hálónk van a civil, esélyegyenlőségi és egészségügyi szervezetekkel, a helyi 

önkormányzattal. 
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VIII. Vezetési program 

 

Számtalan sikert értünk el a nevelő oktató munka területén, elégedettek velünk a tanulók, a szülők, a 

partnerintézmények, a fenntartó képviselői.  

A döntéseket az intézményegységek vezetőivel, a munkaközösségi, nevelőtestületi, a tanulói és a szülői 

jogok összehangolt együttesében kell meghozni. A tisztázott felelősségű rendszerben működő 

intézményt, intézményegységeket tudom elfogadni, melyben mindenki felelős saját munkájáért, annak 

tartalmáért, színvonaláért, módszereiért, stílusáért és eredményességéért. 

Olyan vezetési munkaformákat, feladatköröket kívánok meghatározni, működtetni, amelyek ellenőrizhetővé 

és értékelhetővé teszik a munkafolyamatot, építenek az önállóságra, és amelyek a minőség irányába 

hatnak. 

Nyitottnak kell lennünk kollégáink munkája iránt. Megismerni, átvenni azt a tudást, tapasztalatot, 

gyakorlatot egymástól, melyet az elmúlt évtizedek alatt magunkévá tettünk. Mindehhez 

nélkülözhetetlen a jó team-munka továbbfejlesztése, a szakmai tisztelet és szakmai alázat kialakítása.  

Szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységeink továbbra is egy kollektívát alkotnak, egy 

nevelőtestületet képeznek.  

Intézményünkben a különböző gyógypedagógiai szolgáltatások fejlesztése mellett kiemelt figyelmet 

fordítunk a társadalmi befogadásra, a fogyatékosság iránti elfogadó attitűd kialakítására, 

szemléletformálására. Feladatomnak érzem iskolánk régi hagyományainak ápolását és támogatom a 

hagyományteremtő projektek megvalósítását. 

Nevelési-oktatási céljainkat az iskola Pedagógiai Programja fogalmazza meg. A legfontosabb napi 

feladat az oktató munkánk hatékonyságának növelése.  

Az alapfokú iskoláztatás teljes időszakában biztosítanunk kell a sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 

rehabilitációs és terápiás célú gyógypedagógiai ellátás körét. 

Speciális szakiskolánkban célunk a szakmai műveltség megalapozása, a választott szakma megbecsülése, 

megszerettetése. Figyelembe vesszük azt a tényt, hogy több helyről, különböző tudásszinttel érkeznek hozzánk 

a tanulók, megadjuk számukra a felzárkózás lehetőségét, egyéni korrekció biztosításával.  
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IX. A 2017-2022 közötti időszakra vonatkozó szakmai, szervezeti és 

fejlesztési célok 

 

Humán erőforrás fejlesztési célok 

Humánpolitika tervezése és megvalósítása: 

Elsősorban a humánerőforrásra kívánok támaszkodni, a kollégák szaktudására, tapasztalatára, kreativitására 

szeretném építeni vezetői munkámat, az ebben rejlő lehetőségek kihasználását tekintem elsődlegesnek.  

Amennyiben lehetőségem lesz rá, megteszek mindent, hogy az általam irányított szervezet céljaival 

munkatársaim azonosulni tudjanak, és tanulóink érdekeit maximálisan szem előtt tartva sikeresen teljesítsük 

feladatainkat: 

 A pedagógus életpályán való sikeres előrehaladást kiemelten kívánom támogatni. Fontosnak 

tartom az ösztönző munkahelyi légkört, hiszen az egyén szakmai sikere az intézmény 

sikerességének is meghatározója. Intézményünk egyre jelentősebb számú, magas százalékos 

arányú minősített pedagógussal rendelkezik. Három mesterpedagógusunk létszáma várhatóan 

növekedni fog a most beadott mesterfokozatot megcélzó jelentkezések elfogadása esetén. 

 a beiskolázási és továbbképzési tervben kiemelt szerepet és támogatást kap az autizmus 

gyógypedagógiai tanári szak (ELTE BGGYFK), az értelmileg akadályozottak pedagógiája szak, 

illetve az egyes terápiák elsajátítása 

 üres álláshelyek betöltése (Annak ellenére, hogy folyamatosan jelentetjük meg 

álláshirdetéseinket a www.kozigallas.hu - n, jelenleg is gyógypedagógus hiánnyal küzdünk, ami 

országos jelenség ma Magyarországon.) Pedagógiai munkánk eredményességét növelné, ha több 

csoportbontásos órát, illetve habilitációs foglalkozást tudnánk tartani. Prioritás a tantárgyi órák 

megtartása és az integráló intézményekben nevelt SNI gyermekek, tanulók teljes utazó 

gyógypedagógiai ellátása, ezért az intézményi habilitációra - a szakember hiány miatt – az adható 

habilitációs óraszám töredéke jut.  

 készségfejlesztő iskolai szakoktató hiány megoldására való törekvés 

 Az intézmény által képviselt magas szintű gyógypedagógiai tudás és gyógypedagógus 

kompetencia kamatoztatása a többségi általános iskolák pedagógiai gyakorlatában a sikeres 

integráció érdekében 

 Színvonalas gyakorlóhely biztosítása a gyógypedagógusi szakmára felkészítő felsőoktatási 

intézmények számára, a hallgatók szakmai gyakorlatának megszervezése, vezetése 

 Főállású, teljes munkaidős iskolapszichológus(ok) alkalmazása a pszichés zavarokkal küzdő 

tanulóink megsegítésére. (Nagy szükségünk lenne főállású pszichológus(ok) alkalmazására, 

http://www.kozigallas.hu/
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aki(k) az iskolában, a pedagógiai folyamatban megjelenő problémák, akadályok megértésében, 

okainak feltárásában, és szükség esetén a problémák korrekciójában segít(enek). Segítséget 

ad(nak) a szülőnek gyermeke pontosabb megértéséhez, és tanácsot ad(nak) abban, hogy hogyan 

vehet részt a szülő a probléma megoldásában. Gyermekotthonból érkező tanulóink 

viselkedésrendezése, személyiségfejlesztése is megoldandó feladat.)) 

 Munkaközösségek szakmai feladataik bővítése 

 Információs csatornák továbbfejlesztése (e-mail és honlap) 

 Megbeszélések, értekezletek koordinálása (tagintézmény, intézményegységek, KT, 

Diákönkormányzat, Igazgatótanács stb.) 

 Teljesítményellenőrzés és értékelés, minősítések szervezése, lebonyolítása, intézményi delegált 

feladatkör 

 Intézményi ellenőrzési munkacsoport hatékony működtetése 

 Érdekképviseleti szervek, közalkalmazotti tanács, igazgatótanács, szülői szervezetek, 

munkaközösségekkel való szorosabb együttműködés kialakítása 

 Szervezeti kultúra fejlesztése 

 Intézményi szinten a magasabb vezetői beosztásban dolgozók feladatmegosztásának 

újragondolása 

 Ügyviteli dolgozók feladatelosztásának egyensúlyba hozása 

 Mentorálási folyamat kidolgozása 

 

Szervezeti fejlesztés: 

 A fenntartó tájékoztatása szerinti intézményi átszervezéshez kapcsolódó feladatok korrekt 

megszervezése, elvégzése 

 A 2017 márciusában tanév közbeni intézményi átszervezésnek köszönhetően új 

telephelyünkön már intézményegységként működik tovább a Tagozat. A kialakult új szervezeti egységben a 

meglévő szokás- és hagyományrendszerre alapozva szükséges a szervezeti kultúra, operatív feladatmegosztás 

gyakorlatának optimális kialakítása, folyamatos, reflektív alapon nyugvó fejlesztése.  

 Az autista óvodai csoportok szervezeti átalakulás nyomán várhatóan Tagintézményből autista 

intézményegységünkhöz feladat-ellátási helyén  működnek majd. 

 SzMSz módosítása, Pedagógiai program felülvizsgálat 

      Együttműködés növelése az egyes egységek között a szakmai önállóság megtartásával 

      Belső intézményi szabályozók és eljárásrendek újragondolása, módosítása 
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Bázisintézményi feladatokhoz a meglévő referenciaintézményi dokumentumok    

felülvizsgálata, aktualizálása 

      Intézményi önértékelés, minősítés 2021-ig mindenkinek-kollégák támogatása a folyamatban 

      Kommunikáció erősítése az egységek között 

 

                                                       Szakmai fejlesztés: 

Autista intézményegység – Budai úti telephely 

 Országosan elsők között a mi intézményünk vállalta autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók 

intézményes nevelését, azóta megszakítás nélkül, a tanulólétszám folyamatos növekedése mellett 

végezzük oktatásukat. Az intézményi létszámuk növekedése részben hírnevünknek köszönhető. 

Jelentős az autista gyermekeket nevelő családok Székesfehérvárra költözése távolabbi 

településekről is óvodai, iskolai nevelésük biztosítására. Számarányuk a sérült gyermekek, 

tanulók között az utóbbi évtizedekben növekedett, a differenciáldiagnosztika eredményeinek 

köszönhetően létszámnövekedésükre autista tanulóink között is folyamatosan számíthatunk. 

Stratégiai céljaink, ehhez rendelt operatív feladataink meghatározásában ezt figyelembe kell 

vennünk. 

 A jogszabályi háttér és az autista kerettanterv hiánya nehéz feladat oktatásuk kereteinek 

meghatározása. A folyamatos pedagógiai tartalmi fejlesztések nyomán mára kialakult rendszer 

szerint folyik oktatásuk, nevelésük. Az autista csoportokban folyó magas szintű pedagógia munka 

alapja az egymástól tanulás, tapasztalatadás.   

Vezetői feladataim ellátásában támaszkodni tudok majd az intézményegység eddigi 

eredményeire, az dolgozó kollektívára és választott vezetőire.  

 Feltétlenül szükséges Pedagógiai Programunk átgondolása, a változásokat nyomon követő 

átalakítása, külön fejezetben megfogalmazva új intézményegységünk nevelési programját, helyi 

tantervét, autista tanulóink sokoldalú fejlesztésének, értékelésének aspektusait.  

Hálózati tanulás keretében szeretném támogatni más intézmények eredményeinek átvételét, saját 

autista „Jó gyakorlat”-unk átadását.  

 A következő év, évek kiemelt feladata lesz az érkező új óvodai csoport beillesztése az intézmény 

életében, a megfelelő személyi, tárgyi, protetikus környezet kialakításával.  Pedagógiai 

Programunk átalakítása során ezt is figyelembe kell vennünk.  

 Referencia intézményi feladataink között fontos szerepet játszik a gyógypedagógus képzés külső 

gyakorlóhelyi funkciója (ELTE BGGYFK), illetve az elnyert Bázisintézményi cím. Ezeket a 

feladatokat csak egy helyen működő intézményegységben lehet maradéktalanul ellátni, erre kell 
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törekednünk. Országosan, de régiós szinten egyedülálló a tiszta profilú, csak autista gyermekeket 

nevelő-oktató intézménnyé válhatnának. Az eddigi évek folyamán előzetes egyeztetés nyomán 

többször fogadtak más tankerületből, más megyéből érdeklődő, autista gyermekük érdekében 

városunkba költözni szándékozó szülőket. 

 Szükséges a 2016-2017 tanév tapasztalatai alapján Házirendünk kiegészítése a Ligetsori és a 

Budai Úti Telephely működési rendjének meghatározására, tanulóink és az őket nevelő családok 

informálására.  

 Az autizmus spektrum jellege miatt szegregált csoportjaikon kívül intézményünk székhelyén, 

tagintézményében és többségi integrációs csoportokban is folyik oktatásuk, nevelésük. A 

fejlesztés eredményeképpen belső, intézményi integráció keretében növekszik létszámuk a 

tanulásban akadályozottak osztályaiban is.  

 Tanulásban akadályozott első osztályainkhoz hasonlóan autista intézményegységünkben is át kell 

gondolnunk, hogy az iskolakezdő évfolyamon autista tanulóink esetében is húsz hónapra bővítve 

biztosítsuk a tanulást megalapozó készség és képességfejlesztést, a lassabb ütemű olvasás, írás és 

matematika tanítást. Lehetőség szerint magasabb habilitációs óraszámban kell biztosítani terápiás 

megsegítésüket is.  

 

Székhelyintézmény: 

Általános iskolai intézményegység 

 Az első évfolyam tananyagának elsajátítására egy tanévnél hosszabb időtartamot szeretnénk tervezni. 

Így megvalósulhatna az óvodából iskolába való sikeres átmenet. Az első év előkészítő jellegű lenne, az 

óvodára jellemző játékos képességfejlesztés lenne az oktatás középpontjában. 

Az alsó tagozatban folyó nevelő-oktató munka legfontosabb alapelveinek tartom:  

 alapismeretek-alapkészségek kialakítását,  

 a tanulók képességeihez igazodó - apróbb lépésekben történő - tananyagfeldolgozást, az 

elsajátítandó ismeretek időbeli széthúzását,  

 az egyénre szabott fejlesztést.  

 kooperatív csoport technikák alkalmazását a tanítás-tanulás folyamatban. 

 IKT alapú oktatási módszerek alkalmazását,  

 Interaktív táblára készült tananyagok beépítését a tanórai oktatásba, 

 A habilitációs, terápiás és a szabadidős, tehetséggondozó foglalkozások körének bővítését.  

A felső tagozat alapvető feladata a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, azaz megerősítése, bővítése. 

Nagyon fontosnak tartom a felső tagozaton is a változatos tanítás-tanulás szervezési módszerek alkalmazását. 
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Az SNI tanulók oktatásának legfontosabb alapelve a differenciált tanulás-szervezés és az egyéni képességek 

figyelembe vételével tervezett egyéni fejlesztés. A projektmódszer a tanulók érdeklődésére, a tanárok és a 

diákok közös tevékenységére épít. Legfontosabb erénye, hogy a diákok aktív részvétele kerül előtérbe a 

tanulás folyamatában. A kooperatív tanulási forma segíti, hatékonyabbá teszi a tanulók szociális és 

együttműködési képességeinek kialakulását és fejlődését. A 21. század tudásalapú társadalmában az IKT 

eszközök egyre jelentősebb hatást gyakorolnak az oktatásra, az alkalmazott pedagógiai módszerekre 

Célkitűzésünk, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével képessé tegyük tanulóinkat a számukra reálisan 

elérhető munkaerő-piaci szerepek betöltésére és felkészítsük őket a harmonikus felnőtt életre. 

Tanulóink iskolán belüli életét igyekszünk színesebbé tenni különböző szakkörök működtetésével.  

Alapfokon a megnövekedett tanulói létszám lehetőség ad arra, hogy évfolyamonként párhuzamos 

osztályokat indíthassunk. Így megteremthetnénk annak lehetőségét, hogy az autista tanulók szélesebb körét 

tudjuk integrálni. 

 

Szakiskolai intézményegységben az elmúlt időszakban csaknem megduplázódott a szakiskolai képzésben 

tanulók létszáma. A védett környezetben levő tanműhelyek megléte nagyon nagy fontossággal bír. 

Gyógypedagógiai tudásbázist alkot a szakképzés területén is az eszköz- média és könyvellátottságuk, 

személyi állományuk. 

 Pályaorientációs Tanácsadási Központ – országosan egyedülálló az SNI tanulók tekintetében. 

 Tehetségpont regisztrációt követően csatlakozás a Minősített Tehetséggondozó Műhely tehetség- 

mintaintézményi hálózatához a kettős különlegességű fiatalok támogatására  

 Kézműves műhelyek/szakkörök működtetése a szakiskolában 

 „Szakmák éjszakája” programhoz való csatlakozás 

 Önkormányzati - civil -,valamint az üzleti szféra szereplőinek együttműködésének bővítése az 

SNI fiatalok munkaerő-piaci integrációjának jegyében 

 Esélyegyenlőségi Tematikus programsorozat eseményeinek támogatása 

 A Szakiskolánkban működő „Jó gyakorlatok” gondozása, innovációja, adaptálása társ- és 

többségi középfokú intézmények felé: 

1. „… mert közös a világunk.”  

2. „Hétmérföldön túl…az élet 

3. Inklúziót segítő szakmai műhely 

 

Az intézmény alapdokumentuma lehetővé teszi autizmussal élő tanulók szakiskolai felvételét. A többségi 

alapfokú intézmények integráltan oktatott autista tanulóinak jelentős része középfokon nem képes a 

szakmatanulásba többségi szakképzőben bekapcsolódni. Nevelésük – oktatásuk nehézséget jelent az 
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autizmussal élő tanulók oktatásában nem járatos pedagógusok körében. Fontos, hogy szakmai megsegítésük 

megoldódjon. Szakiskolánk évek óta fogadja az integrációban alapfokú végzettséget szerzett, más 

intézménytípusba fel nem vehető autizmussal élő ép értelmű tanulókat is. Oktatásukat, nevelésüket tehát 

iskolánk teljes vertikumában autizmus specifikus tudással, differenciáló és integráló pedagógiai módszertani 

kultúrával kell megoldanunk, ezért további autizmus specifikus gyógypedagógiai tanári diplomák 

megszerzése mellett szükség van tanfolyamokon, akkreditált képzéseken, belső továbbképzéseken, 

kölcsönös hospitálási lehetőségekkel elsajátítani a megfelelő ellátásukhoz szükséges tudást.  

Kiemelt fontosságú első számú partnereinkkel, tanulóink szüleivel való együttműködésünk. Napi pedagógiai 

gyakorlatunkat, tanulóink egyéni fejlődési-fejlesztési és haladási ütemét folyamatosan, napi szinten 

egyeztetnünk kell.  A gyermekeket nevelő családok érzékenységét figyelembe véve kell útmutatót, tanácsot 

nyújtanunk speciális szükségletű nevelési feladataik ellátásához, gyermekük elfogadásához, életútjának 

legoptimálisabb alakításához.  

Intézményünk szociális alapítványának kuratóriumi tagjaként személyesen is megtapasztaltam a civil, 

társadalmi szereplők, támogató szervezetek, szponzorok jelentőségét az iskolai élet, programok, tanulók 

támogatásában. Meglévő partnereink mellett szükségesnek tartom további kapcsolatok keresését, 

együttműködés kialakítását.  

 Pedagógiai Program és Helyi Tanterv aktualizálása, jogszabályi környezetnek megfelelően 

 Új fejlesztő és terápiás módszerek, programok tanrendbe illesztése: zeneterápia, zeneszoba 

kialakítása, színes kotta módszer bevezetése, kutyás terápia  

 A „Határtalanul” diákcsere programhoz való csatlakozás 

 

Utazó gyógypedagógiai intézményegység 

Intézményi működésünk egésze modellértékű, ez jellemzi utazó gyógypedagógiai 

intézményegységünk szakmai munkáját is. Ma már megszokott számunkra, hogy sokan, sokszor 

keresik velünk a kapcsolatot, hozzánk járnak tanulni, tapasztalatokat szerezni és megosztani. Nyertes 

bázisintézményi pályázatunk ezt minden szervezeti egységünkben, feladat ellátási helyünkön átgondolt 

feladatmegosztással, tervezetten, ütemezve, kiadványokkal, protokollokkal, szakmai-módszertani 

anyagokkal segítve végzi a következő tanévtől.  

A több, mint másfél évtizede múltra visszatekintő utazó gyógypedagógusi hálózatunk 

intézményegységének megalakulása óta eltelt négy évben eddigi tapasztalatainkra építve intézményi 

szinten megnyugtatóan kialakultak a működés formai, szervezeti, tartalmi keretei. Gyógypedagógusaink 
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intézményen kívüli habilitációs, fejlesztő tevékenysége jelentős szerepet játszik a sajátos nevelési igényű 

tanulók integrációjában. A többségi pedagógusoknak nyújtott szakmai, módszertani, viselkedést, 

teljesítményt pozitívan befolyásoló segítségnyújtás, tudásmegosztás azonban esetleges, intézményfüggő. 

Ezt saját utazó tanári munkám során is tapasztaltam. Sok tennivalónk van még ezen a téren.  

Szükséges az együttműködés hatékony formáinak kialakítása, az integráló pedagógusok és a befogadó 

csoportok, osztályok gyermekeinek, tanulóinak érzékenyítése, elfogadó attitűdjük alakítása. 

Kimunkálásra vár az egyéni fejlesztési tervek team munkában történő elkészítése, eljárásrendje, a 

támogató együttműködés szakmai protokolljának kialakítása.  

A benyújtás alatt álló EFOP 3.1.6 pályázat egyik részcélként az utazó gyógypedagógusi hálózat 

fejlesztését kívánja jelentős anyagi ráfordítással támogatni.  

A tervezett szakmai fejlesztéseket sikeres pályázat esetén a következő három év során szeretnénk 

megvalósítani, majd a tapasztalatokra építve napi utazó gyakorlatunk részévé tenni.  

Pedagógusaink hagyományosan innovatív, fejlesztő beállítottságúak, ezért anyagi támogatás hiányában is 

képesnek tartom utazó gyógypedagógusi hálózatunkat integrációt segítő szakmai céljaink 

megvalósítására. 

 

     Tagintézmény: 

 

 Szakmai alapdokumentum változásának való megfelelés 

 Munkaközösségek együttműködési lehetőségének átgondolása 

 A Polgárdi Szociális Intézményben kialakuló új telephely (SHS tanulók) feltételrendszerének 

kialakítása   

 Összevont csoportok működési nehézségeinek csökkentése 

 A készségfejlesztő iskola kerettantervi változása miatt helyi tanterv kidolgozása (folyamatban)  

 - Bázisintézményi feladatok megvalósítása, ezek koordinálása 

 - Pályázatok keresése, megvalósítása a Pedagógiai Program feladataihoz 

 - Átgondolt és a lehetőségekhez igazított továbbképzési terv elkészítése 
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Infrastrukturális fejlesztés: 

Az épület tulajdonosa Székesfehérvár Megyei Jogú Város a 2017. évtől szakaszosan megkezdi a 

székhelyintézmény teljes körű felújítását. 

 Szigetelés 

 Fűtés- és villamoshálózat korszerűsítés 

 Homlokzat felújítás, stb.  (költségvetés szerint) 

 

Eszközfejlesztés: 

 A pályázati pénzekből megvásárolt eszközök minél szélesebb körű használatát, alkalmazását 

preferálom a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben 

 Pályázatokon való részvétel (EFOP 3.1.6.- jelenleg előkészítés alatt) 

 A digitális táblákhoz programok vásárlása, írása 

 Biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése a szakképzésben 

 

X. Intézményi jövőkép 

 

Célunk: az iskolában minden gyermek/tanuló a speciális nevelési szükségleteihez igazodó legjobb 

gyógypedagógiai ellátásban részesüljön és a megszerzett ismeretek birtokában, minél többen jussanak el a 

továbbtanulás lehetőségéhez és tanulmányai eredményes befejezéséhez. 

 

Olyan intézményt szeretnénk: 

  

-  ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, és szerető légkör veszi körül őket, 

- ahol életkori sajátosságaiknak és képességeiknek megfelelő módszerekkel tanulhatnak,  

- ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével képességei sokoldalúan fejlődhetnek,  

- ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket,  

- amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi és a változó világ elvárásaihoz, a tanulók, a 

szülők és a fenntartó igényeihez. 
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A 2017-2022 időszak végére: 

 szakmailag folyamatosan megújuló tantestülettel rendelkezik, 

 módszertani központ szerepet játszik. 

 autista központ kialkítása 

 partnerkapcsolataiban stabil, szakmailag jól menedzselt intézmény. 

 

E a célok elérése érdekében, az intézmény működésében változatlanul kell tartani: 

 az intézmény dinamikus fejlődését, gazdaságos működés lehetőségeinek feltárását 

 szociális érzékenység, empátia megtartását 

 humánerőforrás fejlesztését, modellszerű működés megvalósítását 

 partnerközpontú működés továbbfejlesztését, kiterjesztését 

 a jogszabályi változások követésében 

 a kritikai gondolkodás fejlesztésében 

 a kommunikációs rendszer működtetésében. 

 

Záró gondolatok 

 

Feladatomnak tekintem, hogy az eddig elért szakmai színvonal megőrizhető és továbbfejleszthető legyen, 

hiszen a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban elért pozíciónk megtartása közös célunk.  Fontosnak 

tartom a tudatos tervezést, a feladatmegosztást, az elvégzett munka elismerését. 

Amikor benyújtom pályázatomat, érzek annyi erőt és lendületet mind a tantestületben, mind magamban, 

hogy a megkezdett úton menjünk tovább. 

Vezetői programomban igyekeztem a törvényi szabályozók és a realitások mentén végiggondolni az Arany 

János EGYMI egyfajta lehetséges jövőjét. Reményeim szerint a helyzetelemzésből kitűnik az a minőségi 

munka, amely az intézményt jellemzi.  

Fő célként az értékek megőrzését, az innovációra való törekvést és a biztonságos működést jelölöm meg, 

külső kapcsolataink - segítő szervezetek, szponzorok – további ápolása és elmélyítése mellett. 
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„ A fogyatékossággal élők jövője a befogadó társadalomban alapvetően attól függ, hogy a szakmaközi 

együttműködés, a felelősségteljes közös gondolkodás mennyire tud kiteljesedni az egyének, a közösségek 

és a társadalom különböző szervezetei mennyire képesek és mennyire készek együttműködni.”  

                                                                   ( Kőpatakiné Mészáros Mária: Felnő egy elfogadó nemzedék ) 
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SZEMÉLYI ADATOK 

Mészárosné Törzsök Zsuzsanna 

 

  

Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 152 

06-22/504-674  06-30/3816173      

torzsokzsuzsa@gmail.com 

 

 

Neme: nő 

Születési dátum: 07031966 

Állampolgárság: magyar 
 

 

SZAKMAI TAPASZTALAT   

     

2016. október 1-től SZMSZ szerinti megbízott intézményvezető, határozott 
időre, helyettesítési feladatok ellátására ( Arany János EGYMI) 
 
2013 – 
Intézményvezető-helyettes (Arany János EGYMI) 

 
                                                          Az általános iskola szakmai irányítása 
                                                         Gyógypedagógiai asszisztensek munkájának koordinálása 
                                                         Főiskolai gyakorlóhely szakmai irányítása 

Dokumentációs, adminisztrációs feladatok 
Pályázatírás 

I    intézményi projektek menedzselése 
 

Munkáltató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
1051 Budapest, Nádor utca 32  

 
Tevékenység típusa/ágazat: köznevelés 
 

2009-2013 
 
Intézményegységvezető-helyettes (ARANY JÁNOS EGYMI) 

 
Dokumentációs, adminisztrációs feladatok 
Az általános iskolai intézményegység szakmai irányítása, szervezése 
Helyettesítés, túlmunka elrendelése 
Gyógypedagógiai asszisztensek munkájának irányítása 
Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás koordinálása, dokumentálása 
Korai fejlesztés koordinálása, dokumentálása 
Részvétel pályázatok írásában és lebonyolításában, szakmai megvalósításában, 
„Arany hétfő” – inklúziót segítő szakmai műhely vezetése, szervezése 
„Segéd kezek” szakmai folyóirat szerkesztése, írása 
Főiskolai hallgatók gyakorlatának irányítása 
Kapcsolattartás társszakmákkal 

 
Munkáltató: Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI 

BETÖLTENI KÍVÁNT 
MUNKAKÖR 

 
Intézményvezető 

Adja meg az időtartamot (tól-ig) 
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8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6. 
 

Tevékenység típusa/ágazat: közoktatás 
 
 

2007-2009 - Munkaközösségvezető 
1997- Gyógypedagógiai tanár (ARANY JÁNOS EGYMI) 
 
1-8 évfolyamot magában foglaló humán munkaközösség vezetése 
A munkaközösség munkájának szervezése, irányítás 
Osztályfőnök 1-8 osztályig 
Közismereti tantárgyak tanítása 1-8 osztályig 
Gyermekvédelmi feladatok 
Gyakorlatvezető - főiskolai hallgatók mentorálása 
Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás ellátása ( általános és középiskolában) 
Részvétel pályázatok írásában és lebonyolításában, szakmai megvalósításában, 
„Arany hétfő” – inklúziót segítő szakmai műhely vezetése, szervezése 
„Segéd kezek” szakmai folyóirat szerkesztése, írása 
 
Munkáltató: Arany  János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6. 
 
Tevékenység típusa/ágazat: közoktatás 
 
 

1989-1997 
Tanító 
 
Alsó tagozaton o.f. 1-4 osztály, közismereti tárgyak oktatása 
Felső tagozaton vizuális nevelés tantárgy tanítása 
Osztályfőnöki teendők ellátása 
 
Munkáltató: Sárkeresztúri Általános Iskola 
8125 Sárkeresztúr, Kossuth u. 64. 
 
Tevékenység típusa/ágazat: közoktatás 
 
 

 
1984-1986 
Képesítés nélküli pedagógus 
 
Alsó tagozaton o.f. 1-4 osztály, közismereti tárgyak oktatása 
Felső tagozaton orosz nyelv tanítása 
 
Munkáltató: Sárkeresztúri Általános Iskola 
8125 Sárkeresztúr, Kossuth u. 64. 
 
Tevékenység típusa/ágazat: közoktatás 
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TANULMÁNYOK   

 
 
 
 

2013-2015 
 
Közoktatásvezető-és pedagógus szakvizsga 
 
Kodolányi János Főiskola 
Budapest, Frangepán u. 50-56, 1139 
 
                  Fő tantárgyak: 

- Az iskola, mint tanuló szervezet 
- A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: mérés, értékelés, 
- A minőségbiztosítás módszerei 
- Tanügyigazgatás és tanügyjog 
- SNI itthon és Európában 
- Az intézményvezetés gyakorlata 
- Projekt- és változás menedzsment, 

 
 

 

 
 
 

2009-2011 
 
Az inkluzív nevelés okleveles tanára 
 
Kodolányi János Főiskola 
Budapest, Frangepán u. 50-56, 1139 

Projekt megvalósításbeli tapasztalatok: 
 

 TÁMOP 3.1.4 –C-14_2015-0436 „Aranyhíd” - projektmenedzser 
 

 TÁMOP-2.2.3 - 07/2 - 2F – 008 - 0033 „A szak-és felnőttképzés struktúrájának átalakítása” keretében meghirdetett a „ 
TISZK rendszer továbbfejlesztése” 

 

 TÁMOP 3.1.6 - 08/2-2008-0025 „Befogadó pedagógia – befogadó társadalom 
 

 

 TÁMOP 3.1.6 -  11/4 – 2011- 0011 „Újabb lépések a befogadó pedagógia felé” 
 
 

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

 

 TÁMOP 3.2.13- 12/1 – 2012 – 0467 „Utazz velünk a mesék, a zene és a kézművesség világába!” 
 
 

 TÁMOP 2.2.7 Út a szakmaválasztáshoz” 
 

 

 TÁMOP 1.4.3 – 12/1 – 2013- 0001 „Illünk és illeszkedünk” 
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Fő tantárgyak: 
 

- Az inklúzió elméleti alapjai 
- Az inkl. előtörténete 
- Az inkl. hazai és nemzetközi gyakorlata 
- Az inkl. jogi szabályozói 
- Az inkl. nev módszertana 
- Az inkl. nev társadalmi kontextusai 
- Ink. pedagógia 
- Roma gyerekek az iskolában 
- SNI gyermekek pedagógiai megismerése 
- Diff. pedagógia 
- Az SNI fejlődéslélektani háttere 
- Új okt. módszerek 

 
 
 

2007-2009 
 
Szakvizsgázott pedagógus, szakértő, vezetőtanár, gyakorlatvezető 
 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 
1097 Budapest, Ecseri út 3. 

 
Fő tantárgyak: 
 

- Közigazgatási, vezetési ismeretek 
- A nev.-okt. intézmények, mint szervezet működése 
- Minőségbiztosítás 
- A pedagógus a közoktatásban, különös tekintettel a fogyatékosokra 
- A kül. gondozást igénylők nevelése-oktatása 
- A közoktatás rendszere és speciális dokumentumai 
- A ped munka tervezése a gyógypedagógiában 
- Szakértői munka a gyógypedagógiában 
- A ped. értékelés gxógypedagógiai sajátosságai 
- Kutatásmódszertan 

 
 
 

2001-2004 
 
Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár 
 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 

1097 Budapest, Ecseri út 3. 
 
 Fő tantárgyak: 

 

- Anatómia 
- Fejlődéstan 
- Gyógypedagógiatörténet 
- Pedagógiai diagnosztika 
- Pszichodiagnosztika 
- Gyermekpszichiátria 
- Kognitív kép. fejl. 
- Komm. kép. fejl. 
- Szoc. ped. 
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1986-1989 
 
Általános iskolai tanító (vizuális nevelés szakkollégiummal) 
 
Kaposvári Tanítóképző Főiskola  

Kaposvár, Guba S. u. 40. 
  
                 Fő tantárgyak: 
 

- Pedagógia 
- Pszichológia 
- Magyar nyelv 
- Beszédművelés 
- Matematika 
- Természetismeret 
- Ének-zene 
- Vizuális nevelés 

Technika 
- Testnevelés 
- Orosz nyelv 
- Egészségtan 
- Tantárgypedagógia 
- Német nyelv 
- Gyermekirodalom 
- Szociológia 
- Népművészet 
- Művelődéstörténet 
- Korunk irodalma 
- Alkalmazott grafika 

 
 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK   
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Anyanyelve magyar 

  

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS  BESZÉD  ÍRÁS  

Hallás utáni értés  Olvasás  Társalgás  Folyamatos beszéd   

orosz A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 

 Főiskolai szintű alapvizsga 

Kommunikációs készségek  

- A másokra való odafigyelés,  
- A meghallgatás, 
- A hallott információk összefoglalása, tömörítése, átadása szóban és 

írásban 
- Előadás, prezentáció megtartása 
- Tárgyalókészség 

 
A kommunikációs készségeket egyrészt tanulmányaim során (részt vettem ilyen képzésen és kurzuson, másrészt a 
pedagógusi pályafutásom alatt sajátítottam el. 

 
 
 

Szervezési/vezetői készségek 

 
 

- Tervezői  -  szervezői készség  
- munkaterv  összeállítása 
- programok szervezése, lebonyolítása 
- órarend készítés stb. 

 Információ kezelése 
- információk szerzése, feldolgozása, szűrése, újraosztása 

 Képzési készség 
- tanácsadás, szaktudás átadása, konzultációk 

 Előadói készség 
- bemutatás, előadás stb. 

 Érvényesítés 
- dicséret, elismerés, köszönet 

 Interperszonális készség 
- mások megértése, elfogadása, támogatása 

 Vállalkozói készség 

 döntéshozatal, változások 

 Szakmai konferenciák szervezése, lebonyolítása 

 Pályázatok előkészítése, tervezése, lebonyolítása 

 Kapcsolattartás, együttműködés többségi intézményekkel, szakmai és civil 
szervezetekkel.  

  

 
 

Szervezési/vezetői készségek 

 
 

- Tervezői  -  szervezői készség  
- munkaterv  összeállítása 
- programok szervezése, lebonyolítása 
- órarend készítés stb. 

 Információ kezelése 
- információk szerzése, feldolgozása, szűrése, újraosztása 

 Képzési készség 
- tanácsadás, szaktudás átadása, konzultációk 

 Előadói készség 
- bemutatás, előadás stb. 

 Érvényesítés 
- dicséret, elismerés, köszönet 

 Interperszonális készség 
- mások megértése, elfogadása, támogatása 

 Vállalkozói készség 
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 döntéshozatal, változások 

 Szakmai konferenciák szervezése, lebonyolítása 

 Pályázatok előkészítése, tervezése, lebonyolítása 

 Kapcsolattartás, együttműködés többségi intézményekkel, szakmai és civil 
szervezetekkel.  
 
 

Munkával kapcsolatos 
készségek 

 Célorientáltság, folyamatok figyelemmel kisérése  

 Beosztottak támogatása, team munkára való alkalmasság  

 A szakma általános ismerete, szakmai nyitottság  

 Munkakörhöz tartozó ismeretek, szaktudás, a munkakörhöz tartozó tapasztalatok  

 Hatékonyság 

 Határidők pontos betartása 

 Tárgyalókészség  

  Prezentációs készség  

 Kezdeményezőkészség  

 Rugalmasság, alkalmazkodás  

 Konfliktuskezelési készség  

 Empátiás készség  

 Lendületesség, megújulásra való képesség  

 Felelősség vállalás  

 Pontosság  

 Elkötelezettség 

 
 

         Számítógép-felhasználói   
készségek 

▪ számítástechnikai  tanfolyam ( akkreditált ped.-továbbképzés) 

▪ szövegszerkesztői tanfolyam ( akkreditált ped.-továbbképzés keretén belül ) 

▪ a Microsoft Office™ eszközök (Word, Excel és PowerPoint) ismerete 
 
A számítógép kezelésével és felhasználásával kapcsolatos ismereteimet pedagógus 
továbbképzéseken és a vezetői munkám során saját tapasztalatból és érdeklődésből 
sajátítottam el. 
 
Járművezetői engedély(ek)  
▪ B kategória 
 
 
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK    
 
 Képzések:  
 
▪ 2000. Számítástechnikai képzés 
 
▪ 2000. „Énünk alapjai”-tanfolyam 
 
▪ 2004. Szövegszerkesztés- tanfolyam 
 
▪ 2005. Felkészítés a viselkedészavart mutató „más”fogyatékos gyermekek integrált 
nevelésére 
 
▪ 2009. „Kompetencia és esélyegyenlőség”-tanfolyam 
 
▪ 2010. Hermész- képességfejlesztő program/képzés a fogyatékosok 
integrációjának érdekében 
 
▪ 2010. projektpedagógia, projektoktatás- tanfolyam 
 
 



Intézményvezetői pályázat  Mészárosné Törzsök Zsuzsanna  

45 
 

                           MELLÉKLETEK   

 

 
 
 
 

 

 

 

▪ 2010. SNI tanulók együttnevelése a középfokú intézményekben: a prevenció 
lehetőségei a lemorzsolódás kockázatának korai felismerésére és az idő előtti 
iskolaelhagyás megelőzésére-tanfolyam ( oktató/tréneri) 
 
▪  2011. EU projekttervezés alapjai-tanfolyam 
 
▪ 2012. A referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, 
oktatásszervezési, szolgáltatás szervezési feltételrendszer kialakítása – akkreditált 
tanfolyam 
 
▪ 2012. intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció 
vállalására – akkreditált tanfolyam 
 
▪ 2015: Tehetséggondozás 
 
▪ 2015. Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, 
hasznosítása 
 
 
 
Publikációk: 
 
2007: Utazó gyógypedagógiai szolgálat – folyóiratcikk 
 
2008: Kognitív funkciók fejlesztése – folyóiratcikk 
 
2008: Kognitív funkciók fejlesztése I. – folyóiratcikk 
 
 
2008: Kognitív funkciók fejlesztése II. – folyóiratcikk 
 
2010: Anyanyelvi játékok és feladatok – folyóiratcikk 
 
2010: Modulfüzet a felzárkóztató évfolyam számára 
 
 
 
 
 
 

  

 

  


