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1. Bevezető 

 

Egymás kölcsönös tisztelete nélkül nincs ép társadalom, se kicsi, se nagy. A gyermekek 

abban küldetésben születnek, hogy a közös szépség egy-egy darabját közénk elhozva a 

maguk hozzájárulásával újjáteremtsék az emberiséget. Ezzel a teremtő erővel mindegyikük 

rendelkezik, akkor is, ha fél keze van, vagy egy se, ha vak, ha béna, ha mongoloid, vagy ha 

süketnéma. Nincs felemelőbb, nemesebb feladat, mint az ő újjászülető munkájukban 

segédkezni és igen nagy megtiszteltetés, ha engedik…” 

        Kokas Klára 

 

A fogyatékos ember nagyon sokszor vált ki sajnálkozást, félelmet, ellenérzéseket a körülötte 

élőkből. Nekünk gyógypedagógusoknak kell megadni minden segítséget tanítványainknak 

ahhoz, hogy ezek a reakciók pozitív értelmet nyerjenek, a hiányosságok ne sajnálkozást 

váltsanak ki, hanem elfogadást. A fogyatékos emberek maradéktalan társadalmi 

befogadásában az elsődleges és leghatékonyabb eszköz az a szemléletváltás, amely hozzájárul 

a fogyatékosság körüli előítéletek, tartózkodás, nemtörődömség, sajnálkozással telített 

odafordulás felszámolásához. Hiszem, hogy a sérült gyermek jogainak tiszteletben tartásával, 

optimális körülmények megteremtésével, nyitott szemlélettel elérhető, hogy tanítványainkat 

hozzá tudjuk segíteni a teljes emberi léthez. 

 

Az intézmény valamennyi területére érvényes programot az elmúlt évtizedek pedagógiai 

tapasztalataira, hagyományainkra, elért sikereinkre építve alakítottuk ki. 

Az iskola működését a sérült gyermekek különleges gondozási igényére épülő fejlesztési 

program vezérli. Szellemiségét meghatározza ennek a jognak a kiszolgálása, továbbá az a 

szükség specifikus szakellátás, amely másságukhoz keresi meg a fejlesztési lehetőségeket. A 

személyesített fejlesztéssel, a pozitív nevelői attitűddel tanítványaink esélyegyenlőségét 

kívánjuk megteremteni.  

A helyi tantervet is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges 

szempont volt a tanulók képességeihez, fejlődéséhez szükséges olyan követelmények 

meghatározása, melyek ösztönzik a fejlesztő nevelést-oktatást. 

Pedagógiai programunkat, helyi tantervünket meghatározza az a tény, hogy tanulásban 

akadályozott és értelmileg akadályozott, valamint autizmus spektrum zavarral küzdő tanulókat 

nevelünk. 
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Programunk az elmúlt évtizedek pedagógiai tapasztalataira épül, tekintettel van a szabályozó 

dokumentumokra, a kerettanterv cél- és feladatrendszerére, a NAT célirányosan meghatározott 

egységes fejlesztési feladataira, követelményeire. 

A fentiek szellemében, egy olyan intézményt kívánunk működtetni, mely a gyermeket 

szolgálja oly módon, hogy kielégíti a biztonság iránti elemi igényét, értelmet adó világképet 

nyújt, megteremti a boldog, sikeres élet lehetőségét. 

 

1.2 Iskolánk története, jellemzői, helyi adottságok 

Az épület 

A szentendrei Központi Iskolából elsőként kiválva 1988-tól önálló igazgatású intézményként 

kezdte meg működését. Ekkor sikerült a városnak a Kovács László úti épületben kisebb 

átalakítás után négy új tanteremmel bővíteni az iskolát. Ez évtől az intézmény - a többi általános 

iskolához hasonlóan az utcáról elnevezve - Kovács László úti Általános Iskola néven önálló 

intézményként működött tovább. Az épület azonban 1996-ban újra katasztrofális helyzetbe 

került. A még használható termekben két osztályt kellett elhelyezni, hogy az oktatást 

folytathassák, majd az életveszélyessé vált épületből ki kellett költöztetni az osztályokat a 

GESZ Pannónia úti épületének iroda helyiségeibe. Itt két évig, minden korábbinál mostohább 

körülmények között működött az iskola. Majd a város és az akkori képviselőtestület 

segítségével megindult az iskola átépítése, bővítése. 1998-ban újabb hat tantermes szárnnyal 

bővült az épület. Így ma tíz tágas, világos, igényesen kialakított tanterem várja a diákokat. 

Tornateremmel ugyan nem rendelkezik, de sportpályát és tornaszobát kialakítottak az 

iskolának.  

2000. május 17-én az itt folyó oktatómunka elismeréseként az iskola felvehette a nagy nevelő, 

Bárczi Gusztáv nevét.  

2008 óta a váci székhelyű Cházár András EGYMI tagintézménye.  

2017-től az intézmény új telephellyel bővült, mely az autista gyerekek fogadására létesült, 1-4. 

évfolyamon. 

A Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye Szentendre város és a vonzáskörzet 

egyetlen gyógypedagógiai intézménye. A 11-es közlekedési főútvonal közelsége miatt könnyen 

megközelíthető a környező településekről önállóan bejáró tanulók számára is. Központi 

elhelyezkedése lehetőséget nyújt a város kulturális intézményeinek gyakori látogatására - 

múzeumok, könyvtár, művelődési ház -, segítve ezzel a tanulók ismereteinek gazdagítását, 

látókörének bővítését. 
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A diákok 40%-a a vonzáskörzetből, a környék településeiből jár be az iskolába. 

Az épület tárgyi adottságai 

Az épület nem akadálymentesített, de a korszerű iskola egészségtani feltételeinek megfelel. Az 

iskola osztálytermei tágasak, világosak, zajmentesek. Tíz tanterem biztosítja a tanulók 

színvonalas nevelését-oktatását. Az informatika, ének-zene, és életvitel tárgyak tanításához a 

szaktantermi lehetőségek adottak. Az egyéni fejlesztés színteréül logopédiai- és fejlesztő 

szobák állnak rendelkezésre a korszerű tanítási-tanulási folyamatok biztosításához. A 

mindennapi testnevelési és sportlehetőségeket az iskolai lehetőségeken túl a V8 uszoda és a II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium uszodája is biztosítja az iskola diákjai számára. 

Az iskolai rendezvények megtartására az aula helyszíne és a díszudvar szolgál. 

Az iskola telephelyén három kisméretű tanterem, közös helyiség és konyha, fürdőszoba (4 

mosdó helyiség) áll a tanulók rendelkezésére. A testnevelés órákat a Móricz Zsigmond 

Gimnázium konditermében, az ebédeltetést szintén a gimnázium ebédlőjében oldjuk meg. A 

tanulók és pedagógusok számára a Bárczi épülete és minden egyéb szolgáltatása rendelkezésre 

áll. 

A diákok egészségügyi ellátását az iskolaorvos és a védőnő az orvosi szobában végzi. Az iskola 

a napközi otthon és tanulószoba keretén belül teremt lehetőséget tanulóinak a háromszori 

étkezésre, amelyet a közeli Központi Konyha biztosít. Az iskola tárgyi környezete 

folyamatosan újul. Napjaink korszerű pedagógiai munkájához elengedhetetlen audiovizuális és 

IKT eszközök egy része már rendelkezésre áll. 

1.3 A nevelőtestület jellemzői 
 

A tantestület szakmai felkészültsége biztosítja nevelésünk, oktatásunk magas színvonalát. 

Pedagógusaink gyógypedagógiai tanári, tanítói, konduktori képesítéssel, más tanári, egyetemi 

végzettséggel rendelkeznek. A továbbképzéseken való részvétel mind a szakmai, mind a 

módszertani megújulás érdekében folyamatos. (A tanárok rendelkeznek az alapfokú, 

felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel). 

Munkájukat képzett gyógypedagógiai asszisztensek segítik. 

1.4 Az iskola küldetésnyilatkozata 
 

Iskolánk alapfeladata a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteiből adódó iskolai nevelés, 

oktatás, és fejlesztés biztosítása. 

Fontosnak tartjuk: 
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• a szeretetteljes, bizalmon és kölcsönös elfogadáson alapuló légkört, 

• a gyermekközpontú szemléletet, 

• a személyiségközpontú pedagógiai eljárásokat, 

• a nemzeti értékek és hagyományok ápolását, 

• a környezettudatos, egészséges életmódra való nevelést, 

• a személyiségfejlesztést, tehetséggondozást, 

• a felzárkóztatást, fejlesztést, 

• az önálló, felelősségvállaló emberré nevelést, 

• a kölcsönös megbecsülésre és tiszteletre nevelést, 

• az európai és a transzcendentális értékek iránti fogékonyságot. 

 

Céljaink között szerepel, hogy:  

• testileg és lelkileg egészséges, harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is 

boldogulni tudó, 

• korszerű ismeretekkel és megfelelő készségekkel, képességekkel, 

kulcskompetenciákkal (szóbeli és írásbeli kommunikációval), elvárható 

alapműveltséggel rendelkező és tanulmányaikat sikeresen folytató tanulókat 

neveljünk, oktassunk. 

 

Céljaink megvalósítása érdekében törekszünk  

• a tanulókban az egymás iránt érzett felelősség, tolerancia és a közösségi érzés 

erősítésére 

• a kulturált magatartás elsajátítására iskolán belül és kívül   

• a pedagógusok és diákok közötti harmonikus kapcsolat kiépítésére, 

• a partnerekkel való harmonikus viszony kialakítására. 

 

1.5 Az iskola jövőképe 
 

Intézményünk célja és feladata, hogy: a gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsuk a sajátos 

nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista) tanulók 

szükségletéből adódó iskolai nevelést, oktatást, fejlesztést, a terápiák alkalmazását. A célok 

rendszerében kiemelt fontosságú, hogy minden tanulót – az állapotához igazított – 

gyógypedagógiai megsegítéssel juttatunk el az alapfokú nevelés – oktatás szakaszának 

eredményes befejezéséhez.  
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Olyan feltételeket kívánunk teremteni, melyek biztosítják tanulóink egészséges, harmonikus, 

testi-lelki - szellemi fejlődését, a helyes magatartási szokások és pozitív jellemvonások 

kialakítását, a sikeres társadalmi beilleszkedés megvalósítását.  

Nevelő munkánk elsődleges célja, hogy tanulóinkat segítsük a pozitív értékrend kialakításában, 

hogy a közösségi együttélés szabályait elsajátítva cselekedeteiket a másik ember iránti tisztelet 

és tolerancia vezérelje. Fontosnak tartjuk azt is, hogy – a sokszor kedvezőtlen szociokulturális 

háttér hatását ellensúlyozva – kialakítsuk tanulóinkban a szabad idő kulturált eltöltésének 

igényét, ezért a kínálatot szélesítve, változatos kulturális és sportprogramokat szervezünk a 

diákok számára. 

Tanulóink társadalmi beilleszkedését jól segíthetik a közös rendezvények, sportversenyek, a 

táborok, kulturális és városi rendezvények. 

Tudatosan vállalt küldetésünk az esélyteremtés: célunk, hogy a kedvezőtlen szociokulturális 

háttér vagy az egyéni adottságok miatti hátrányokat enyhítsük és a felzárkóztatás - 

tehetséggondozás kettős feladatának megfelelve, tanítványainkat hozzásegítsük ahhoz, hogy 

képességeiket minél jobban kibontakoztathassák.   

Iskolánk szellemiségét a jövőben is a nyitottság és a partnereinkkel való együttműködés 

határozza meg. Arra törekszünk, hogy még közvetlenebb kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel, 

hogy a személyes „megszólítás” révén elkötelezettebbé, együttműködőbbé váljanak közös 

céljaink megvalósításában.  

 Intézményünk jövőjének építéséhez biztos alapot jelent iskolánk hagyománya, eddigi 

eredményeink, a szakmailag jól képzett, elkötelezett pedagógusokból álló nevelőtestület, amely 

nyitott a folyamatos megújulásra, ugyanakkor értékeink, hagyományaink megőrzését is 

feladatának tekinti.  

Hosszú távú célunk az intézmény működését meghatározó törvényi, jogszabályi elvárásoknak 

való állandó megfelelés, a helyi programban szereplő célok és feladatok magas szintű 

megvalósítása, a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség folyamatos szakmai fejlesztése, a 

hatékony gazdálkodás és a tárgyi feltételek folyamatos javítása. 

Az iskolarendszer fejlesztésére vonatkozó stratégiai elképzeléseinket a Nemzeti Köznevelési 

Törvény és a Nemzeti Alaptanterv alapján, a tantestület és a fenntartó egyetértésével kívánjuk 

megvalósítani.  
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2. Nevelési program 

2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 
 

Iskolánk nevelő-oktató munkája során mindazon értékeket, magatartás-, és viselkedésnormákat 

közvetíti, melyek tradicionálisan örök humán értékek, kiemelten gondozva azokat, amelyeknek 

elsajátítása és gyakorlása csökkentheti a tanulók sérülésből adódó hátrányait, eljuttatva őket 

fejlődési lehetőségeik maximumára.  

Alapelveink 

• Az intézmény elsődleges célja a tanulók társadalmi beilleszkedésének, életre való 

felkészítésének segítése, ennek érdekében a konvertálható tudás megszerzésének 

biztosítása. 

• Iskolánk az empátia, a szeretet és az emberiesség értékeinek mentén működik. 

• Minden tanuló személyisége egyszeri és megismételhetetlen érték; lehetőség arra, 

hogy az egyéni bánásmód és a differenciált, specifikus fejlesztés segítségével 

kiteljesedjék egyénisége.  

• A pedagógusok magas szakmai kompetenciával, precízen és a pedagógus etika 

elvárásai szerint dolgoznak.  

• Az iskola minden dolgozójának munkáját áthatja a humanitás. 

• Fontosnak tartjuk minden területen a folyamatos fejlődést, nyitottságot, a korszerűség 

és innováció szükségességét.  

Értékrendünk 

• Az iskolánkban a legfőbb érték és lehetőség a gyerekek formálódó és formálásra váró 

személyisége. Fontosnak tartjuk, hogy az értelmi képességek fejlesztése mellett 

hangsúlyt kapjon a sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi, erkölcsi nevelés. 

• Nevelőmunkánk középpontjában a feltétel nélküli elfogadás áll, erre neveljük 

tanulóinkat is. 

• Pozitív, érzelmekben gazdag iskolai légkör biztosítására törekszünk.  

• Gazdag tevékenységrendszert kínálunk, amelyben minden gyerek valamilyen téren 

sikerhez jut. Önbizalmat építünk, hogy az ismeretek elsajátítása, a tanulás 

élményforrást, a felfedezés örömet jelentsen a gyerekek számára.  

• Minden gyerekben a jót keressük, arra építünk. Az egyéni képességekhez igazodó 

differenciált készségfejlesztést – a korrekciós és terápiás eszközök, eljárások 

alkalmazását az oktatás egész folyamatában – az iskoláztatás tartama alatt mindvégig 

érvényesítjük.  
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• Differenciáltan alkalmazott tananyag- és pedagógiai eljárásrendszerrel felzárkóztatjuk 

a lemaradókat, fejlesztjük a jobbakat.  

• Fontosnak tartjuk, hogy sok pozitív élmény érje a gyerekeket, hogy életterük, az iskola 

kellemes, barátságos, esztétikus legyen.  

• Változatos, élmény dús iskolai életről, a szabadidő hasznos és tartalmas 

megszervezéséről gondoskodunk. 

2.1.1Kiemelt céljaink 
 

Cél: A gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsuk a sérült gyermekek különleges gondozási 

szükségletéből adódó iskolai nevelését-oktatását, fejlesztő felkészítését, felzárkóztatását, 

tehetséggondozását. 

Sikerkritérium: Továbbfejleszthető, továbbépíthető, konvertálható tudás biztosítása. 

Cél: A tanulók életkorának, állapotának figyelembe vételével juttassuk el őket egyéni 

képességeik maximumára. 

Sikerkritérium: A 8. illetve a 4. (autista tanulók) osztály végére minden tanuló eljut képességei 

csúcsára. 

Cél: Az oktatás keretében felkészítsük diákjainkat az eredményes szocializációra, 

pályaválasztásra, az önálló életvitelre. 

Sikerkritérium: Törekvés a továbbtanulásra reális tervek és elképzelések alapján. 

Cél: Különös hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra, a személyre szóló fejlesztésre, a 

tehetséggondozásra.  

Sikerkritérium: Specifikus fejlesztés segítségével minden gyermek egyénisége kiteljesedik. 

2.1.2Intézményünk távlati céljai 
 

A térség gyógypedagógiai, szakmai központjává kívánunk válni. Ennek érdekében bemutató 

foglalkozásokat, módszertani továbbképzéseket, ambuláns tanácsadást biztosítunk. Utazó 

gyógypedagógus-hálózatot működtetünk. 

Ezt a célt szolgálta a TÁMOP 3.4.2 A-11-1/2012-0009 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

együttnevelése Szentendrén konzorciumi pályázat, mely jelenleg a negyedik fenntartási évében 

van. A pályázat célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket az óvodától az általános 

iskolán át a középiskoláig, egészen a munkába állásig nyomon kövessük. Számukra olyan 

egyéni, átvezetési és fejlesztési terveket, portfoliót dolgozzunk ki, melyek segítik őket azegyik 
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intézményből a másikba való átkerülésben. Feladatunk, hogy a gyermekek szülők számára 

érdemitámogatást legyünk képesek adni gyermekeik tanulási útjának tervezésekor.  

2.1.3 Az életkori szakaszokhoz rendelt oktatási, nevelési, képzési célok 
 

Kisiskolás kor 

• adaptációs időszak megteremtése az intézménybe kerüléskor; 

• a szokásrendszer megalapozása, kiépítése az iskolai élet és a társas kapcsolatok terén; 

• a feladat és szabálytudat erősítése; 

• az érdeklődés felkeltése, ébrentartása, aktivitás fokozása a tevékenység iránt; 

• az ismeretszerzés, a felfedezés örömének megtapasztalása a tanulásban; 

• az önismeret alapozása, a saját fejlődési ütem és fejlesztési korlát elfogadása; 

• a közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása; 

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

kortárs csoport felfedezése; a kisiskolás lét szerep-elvárásainak megfelelő viselkedés 

kialakítása, 

• pozitív tulajdonságok megerősítése, negatív tulajdonságok gyengítése; 

• tervszerű készség- és képességfejlesztéssel a kulturális, szociális hátrányok 

csökkentése, az integráció elősegítése; 

• iskolán kívüli társas kapcsolatok erősítése. 

Serdülőkor 

• az önismeret erősítése, reális énkép, egészséges önbizalom kialakítása; 

• saját lehetőségek, korlátok felismerése és elfogadása; 

• a kommunikáció, az önálló véleményalkotás, -nyilvánítás elsajátítása; 

• reális ismeretszerzés a továbbtanulás, a pályaválasztás területén; 

• általános műveltség elemeinek megerősítése, az ismeretek szélesítése, bővítése; 

• az önálló tanulás, ismeretszerzés elsajátítása, a megszerzett tudás alkotóképes 

felhasználása a gyakorlatban; 

• egészségmegőrző, környezetvédő, tudatos fogyasztói magatartás kialakítása; 

• a személyiség érzelmi, akarati oldalának megszilárdítása; 

 

 

2.1.4 Az iskola általános célkitűzései 
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• Az általános műveltség megalapozása az életkor, a tanulási akadályozottság, a 

fejlettség figyelembevételével. 

• A tanulók szociális képességének, viselkedésének, magatartásának formálása a 

konfliktusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében. 

• Az ön- és környezetellátó és védőtechnikák birtoklása a környezettel való harmonikus 

együttélés, a komfortérzet megteremtése céljából. 

• Alapvető tanulási képességek fejlesztése az ismeretek megszerzése, a továbbtanulás 

érdekében. 

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

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

kompenzáló, a karbantartó technikák, megoldások, korrigáló gyakorlatok elsajátítása 

és annak kitartó végzése. 

• Az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, azonosulás a fejlettségnek 

megfelelően. 

• Technikák kiépítése hosszabb időkeretek biztosításával. 

• A testi és lelki egészség megóvása, a maradandó testi és lelki állapotváltozás 

megismertetése, elfogadtatása, a kompenzáló korrigáló technikák gyakorlott 

birtoklása. 

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

kötődések, azonosulások kiépítése. 

• Oldott, humánus légkör megteremtése az intézményben, ahol az értelem, az érzelem, 

szabadon kibontakozik, és az emberi kapcsolatok kiteljesednek. 

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

önbecsülésük erősítése. 

• Az európai értékek megismertetése (szupranacionalitás) 

• Az ideológiai, világnézeti kiteljesedés biztosítása  

Az általános célkitűzések siker-kritériumai 

• Eredményes, sikeres ismeretelsajátítás önmaga képességeihez mérten. 

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

szabályok betartása, társas kapcsolatok fenntartása, illemszabályok elsajátítása, 

önuralom, konfliktuskezelő technikák birtoklása. 

• Reális önismeret, önelfogadás, biztos tájékozódás a környezetben, az élő és az épített 

környezetünk értékeinek felismerése, a környezetvédő – óvó cselekedet,  
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• viselkedés és megnyilvánulás különféle helyzetekben – a felnőtt jelenléte nélkül is. 

• Erőfeszítések, a kitartó munka vállalása nehezebb helyzetekben, monotónia-tűrés. 

• Önmaga és a társak másságának pontos ismerete, megértése, türelem, a mások 

hátrányos helyzetével való visszaélés elkerülése. 

• A szokások, a hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete, az erkölcsös 

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

segítőkészség, a szorgalom és a rend cselekedetekben történő megmutatkozása. 

• A rongálás megfékezése, elitélése saját helyzettől, képességtől függően. 

• Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés társakhoz, felnőttekhez, 

büszkeség az iskolai hovatartozásban, oldott viselkedés az iskolai környezetben. 

2.2  Célok és feladatok 

2.2.1 Helyi célok 
 

• Az iskola helyi célja a Szentendre és környéke földrajzának, történelmének, gazdasági 

életének, hagyományainak és a népi mesterségek egy-egy ágának mélyrehatóbb 

megismertetése, a közművelődési intézményeiben való tájékozottság fejlesztése. 

• Fontosnak tartjuk a cigány kultúra megismertetését, mivel tanulóink 30 %-a cigány 

etnikum tagja. Az iskola figyelembe veszi a tanulók közötti szubkulturális 

különbségeket és az ebből adódó réteg specifikusan adaptálható módszer- és eszköz-

kombinációkat beépíti a taneszközökbe. 

• A középsúlyos értelmi fogyatékos tanköteles korú gyermekek integrációja erre a 

csoportra vonatkozó célok kitűzését kívánja meg. A részcélunk az, hogy csökkenjenek 

a középsúlyos értelmi fogyatékosságból eredő szomatikus és pszichés hátrányok, 

valamint segítsük elő a szociális érést, az életvezetési technikák elsajátítását, az 

alapvető kulturtechnikai ismeretek alkalmazását, a munkaképesség kialakítását. 

• az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek kommunikációs, szociális és 

viselkedés zavarainak csökkentése. 

Sikerkritérium: A népcsoport, a gyökerek elfogadása az értékek felismerése, óvása.  

  Ismerik a tanulók lakóhelyük földrajzát, történelmét, hagyományait. 

2.2.2Célok a nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára (1-2, 3-4. évfolyam) 

• A pedagógiai munka középpontjában a differenciált, személyre szóló fejlesztés 

törekvése álljon. 
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• A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ezáltal motivált munkában fejlessze a 

kisgyermekben a kitartás képességét. 

• Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat és problémamegoldáshoz. 

• Alapozza meg a tanulási szokásokat. 

• Támogassa az egyéni képességek kibontakozását. 

• Működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. 

• Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek mentális, 

szociális-kulturális környezetéből eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

• Tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető 

értékeket. 

• Erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat. 

• A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. 

• Alakítsa ki, óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a 

megértés és a tanulás iránti érdeklődést.  

• Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. 

• Az iskola adjon teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának. 

• Az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését. 

• Az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket 

közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

Sikerkritérium: megalapozott tanulási szokások. A feladat és problémamegoldáshoz jól 

alkalmazott minták. 

2.2.3 Célok a nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakaszára (5-6, 7-8. évfolyam) 
 

• Folytassa az előző szakaszok nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek 

fejlesztését. 

• Vegye figyelembe, hogy a tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján 

szerzett tapasztalatokhoz. 

• Vegye figyelembe, hogy eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveljük. 

• A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse 

fel a továbbtanulásra. 

• Alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. 
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• Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel 

való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek. 

• A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során  fejlessze a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét. 

• Igyekezzen olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon 

igazolhatja megbízhatóságának, becsületességének értékét. 

• Tisztázza az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát. 

• A nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása, és ápolásukra való 

nevelés. 

• Fejlessze a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviselje az egymás mellett élő 

különböző kultúrák iránti igényt. 

• Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására 

• Ismertesse az EU értékeit, az uniós tagság előnyeit. 

Sikerkritérium: A 8. illetve 4. (autista tanulók) évfolyam sikeres befejezése. 

     Harmonikus, egészséges, kulturált életvitel. 

2.2.4Eszköz- és eljárásrendszer, módszerek 
 

A nevelési módszereink a kitűzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljárások. Az 

eljárás a módszer konkretizációját jelenti, vagyis a nevelési módszereinket hozzá igazítjuk a 

céljainkhoz. 

Valamennyi nevelési feladatra alkalmazható módszerünk: követelés, meggyőzés, gyakorlás, 

ellenőrzés, értékelés, elismerés és az elmarasztalás. 

A lehetséges módszerek széles skáláját alkalmazzuk, de céljaink elérése érdekében a kooperatív 

tanulásszervezési elsajátítást preferáljuk. 

A nevelési módszerek különböző változatait is eszközöknek tekintjük Ezek a következők 

lehetnek: 

Nyelvi (verbális) eszközök 

Nem nyelvi (non verbális) eszközök 

Szociális technikák 

2.2.5Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai 
 

• Biztosítjuk azokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a sajátos nevelési igényű 

(enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista) tanulók iskolai neveléséhez-oktatásához 

szükségesek. 
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• Az alapfokú iskolázás teljes ideje alatt – szükségleteiknek megfelelően – egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban, terápiában részesülnek tanulóink. 

• Feladat a kulcskompetenciák bevezetése és fejlesztése. 

• Kooperatív tanulásszervezési formákkal és korszerű módszerekkel biztosítjuk, hogy a 

tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben érvényesüljön a differenciált, egyéni 

fejlesztés. 

• Témahét szervezésével, projektmódszer alkalmazásával segítjük a gyakorlatközpontú és 

alkalmazható tudás megszerzését, biztosítjuk a tevékenységközpontú tanulást.  

• Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, azon tanulók számára, akik az évfolyamra, vagy 

egyes tantárgyakra meghatározott követelményeket hosszabb intervallum alatt teljesítik, a 

fejlődési ütemüknek megfelelő képzési időt biztosítunk, törvényi keretek között. 

• Olyan tanulási környezetet, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk, amelyben a 

cselekvésből kiindulva a valóságról sokoldalú, konkrét tapasztalatokat szerezhet és a 

közvetlen vizsgálódásokból juthat el a tanuló az ismeretek képi, majd absztrakciós 

szintjéhez. 

• Sokoldalú szemléltetéssel, cselekvéssel, gazdag feladattárral biztosítjuk a 

tevékenységközpontú tanítási- tanulási folyamatot (egyes tantárgyakhoz kötődő készség- és 

képességfejlesztést, a tevékenységek bővülő körét). 

• Kiemelt figyelmet fordítunk az alapozást szolgáló évfolyamokat felölelő pedagógiai 

egységre, ahol a tanuláshoz szükséges pszichés funkciók fejlesztése, a tanulási szokások 

alapozása, gyakorlása történik a foglalkozásokon.  

• Olyan lehetőségeket teremtünk, ahol a tanulók gyakorolhatják az önellátásukhoz és szűkebb 

környezetük ellátásához, a társadalmi együttéléshez, az önálló és eredményes 

életvezetéshez nélkülözhetetlen tevékenységeket. 

• Törekszünk a szülőkkel megfelelő partneri viszony kiépítésére. 

• A tanulók és a szülők igényének megfelelően teljes ellátást biztosítunk: ügyelet, oktatás, 

étkeztetés, fejlesztő terápiák, napközi, tanulószobai ellátás, szakkörök, klubok, 

tehetséggondozás. 

• A mindennapi élethez kapcsolódóan felismertetjük az egészség megóvásának fontosságát. 

• Bevonjuk tanulóinkat az iskolai élet szervezésébe. 
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• Kialakítjuk a tanulók kötelességtudatát. 

• Biztosítjuk számukra a megfelelő kommunikációs csatornák elsajátítását. (autisták) 

A TÁMOP-3.4.2. A-11/1-2012-0009 konzorciumi pályázathoz kapcsolódó feladatok: 

• Az inkluzív nevelést, befogadó pedagógiai gyakorlatot támogató programok segítése, a 

pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése. 

• Az együttnevelés pedagógiai gyakorlatának támogatása.  

• Attitűdformáló, érzékenyítő programok szervezése, a befogadó gyermekközösségek 

körében a diákok inkluzív szemléletének alakítása. 

• Intézmények közötti szakmai együttműködések formáinak kidolgozása. 

• Egyéni átvezetési és fejlesztési tervek megvalósítása.  

• Az egyéni fejlesztést segítő fejlesztő eszközök valamint eszköztár kifejlesztése. 

• Az érintett intézmények évente két alkalommal számolnak be az eredményekről. 

2.2.6 Kulcskompetenciák 

 

A kulcskompetenciák a tudás megszerzéséhez és megújításához, valamint a személyes 

önmegvalósításhoz szükségesek. Hozzájárulnak a sikeres élethez egy tudásalapú 

társadalomban. Ennek megfelelően intézményünk fő céljai között szerepel.  

Pedagógiai feladataink a kulcskompetenciák fejlesztésére épülve segítik a tanulók 

személyiségfejlesztését a tanítási órán, illetve a tanórán kívüli foglalkozásokon.  

Az iskolai nevelés-oktatás a sokoldalú készség és képességfejlesztés kiváló terepe. A NAT-ban 

előírt kulcskompetenciák és az erre épülő kiemelt fejlesztési feladatok mindegyik 

műveltségterületen megjelennek. Az egyes műveltségterületek, tantárgyak kiemelt fejlesztési 

területei és az ezekhez kapcsolódó tartalmi és fejlesztési feladatok részletesen megjelennek a 

helyi tantervben.  

Anyanyelvi kommunikáció  

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését 

és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az 

élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős 

tevékenységek, stb. során.  
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Idegen nyelvi kommunikáció  

Az idegen nyelvi kommunikáció fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények 

megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban a társadalmi és kulturális tevékenységek 

megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek 

–, az egyén szükségleteinek megfelelően.  

Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szövet értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társ- és 

kulturális háttere, környezete és igényei, érdeklődése szerint.  

Matematikai kompetencia  

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, ezzel felkészítve az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is.  

A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek olyan fontosak, 

mint az ismeretek. A matematikai kompetencia magában foglalja a matematikai 

gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek 

alkalmazását (képletek, modellek, grafikonok, táblázatok), valamint a törekvést ezek 

alkalmazására.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• megfelelő matematikai eszközök használata 

• az igazság tisztelete 

• a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése 

• mindennapokban használható tudás 

• problémamegoldó készség 

• lényeglátás 

• kíváncsiság 

• egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 

• matematikai fogalmak ismerete 

• alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása a 

mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján  

• összefüggések felismerése 

• tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  

• tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket 
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• bizonyítások megértése 

• matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való 

szocializálás terén  

• matematikai kommunikációs készség 

 

Természettudományos és technikai kompetencia  

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben. Az 

ember és a rajta kívüli természeti világ között lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal 

kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk és irányítsuk cselekvéseinket. Ez 

a kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az 

ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.  

A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók 

életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció 

hatásosabb felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő 

szocializációhoz.  

Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés terrénumában kiemelt 

fontosságú a komplex eszközök használata, a módszertan és az oktatásszervezési formák 

változatossága, így a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő 

fejlesztése.   

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• összefüggések felismerése és kifejezése 

• lényeglátás 

• fogalomalkotás 

• esztétikai érzék  

• kreativitás 

• rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának vonatkozásában 

• logikai képességek 

• rajzolási készség 

• tervezés és kivitelezés 
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• kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és a nyelvi-vallási etnikumok 

szerepének értékelése, a másság elfogadása 

• kíváncsiság 

• környezettudatosság 

• környezet- és természetvédelem 

• egészséges életvitel 

• az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, a 

munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során 

• bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe 

• gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések 

megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, 

problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében  

• legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal 

szemben 

Digitális kompetencia  

Ez a kulcskompetencia magában foglalja az információs társadalom technológiáinak 

magabiztos és kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és 

feldolgozását, a valós és virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• eszközök megismerése, használata 

• szövegszerkesztési ismeretek 

• információkeresés és kezelés  

• kreativitás 

• munka világában való eligazodás 

• élethosszig tartó tanulás 

Szociális és állampolgári kompetencia  

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, 

a közösségi élet feltételei. Az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és 

szakmai életben, melyet áthat a közjó iránti elkötelezettség. Az állampolgári kompetencia 

képessé teszi az egyént arra, hogy aktívan vegyen részt a közügyekben, és a társadalmi 

folyamatokról, demokráciáról kialakult tudása, véleménye legyen.  
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• egészséges életvitel 

• mentális egészség 

• magatartási szabályok alkalmazása 

• kommunikációs képesség 

• empátia 

• problémamegoldó képesség 

• a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-nyelvi 

etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló magatartást 

magába foglalja 

• stressz és frusztráció kezelése 

• változások iránti fogékonyság 

• együttműködés 

• magabiztosság 

• érdeklődés 

• személyes előítéletek leküzdése 

• az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az etikailag 

vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn nemzetünk és emberségünk 

ellen  

• kompromisszumra való törekvés 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben 

megismerni tágabb környezetét – a munkahelyén is – és képessé teszi a kínálkozó lehetőségek 

megragadására. Célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Az újításra való 

beállítódást és a kockázatvállalást is jelenti.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• kihívások felismerése, értelmezése 

• a pénz világában való tájékozódás 

• tervezés, szervezés, irányítás  

• a kommunikálás  

• a tapasztalatok értékelése 

• kockázatfelmérés és vállalás  
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• egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

Az esztétikai-művészeti tudatosság minden műveltségterületen megjelenik. Magában foglalja 

az esztétikai megismerést, az elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése 

fontosságának elismerését.  

Művészeti önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások 

véleményével – képességek tartoznak ide.  

Különösen fontos a magyar nyelv és irodalom területen az irodalom, a dráma, a bábjáték, a 

művészetek területén a zene, a vizuális művészetek kultúrája és a modern művészeti 

kifejezőeszközök a fotó, a mozgókép fontossága.  

A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az emberiesség 

elleni, azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése és etikai alapú 

megítélése, különösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal kapcsolatban.  

A hatékony, önálló tanulás  

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, minden műveltségi területen, az idővel és az 

információval való hatékony gazdálkodást is ide értve. Ez jelenti egyrészt az új ismeretek 

megszerzését, feldolgozását, beépülését, másrészt útmutatások keresését, alkalmazását jelenti.  

A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira 

építve tudását és képességeit használja otthon, munkában, tanulásban, képzésben egyaránt.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• motiváció 

• saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása 

• önismeret 

• önértékelés, illetve mások objektív értékelése 

• figyelem 

• segédeszközök használata 
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2.2.7.1 További kompetenciaterületek 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következőnevelési területek fejlesztéseáll 

pedagógiai munkánk középpontjában.  

 

1. Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb 

foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a 

komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a 

fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába foglalja 

az egészségmegőrzést is     

2. Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál 

3. Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása 

4. Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés 

5. Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelmények figyelembe vételével 

6. Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek 

szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás  

7. Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, 

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai 

alapú megközelítésmód paradigmája 

8. Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem 

irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más 

nyelvi-vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára.   

2.3 Iskolánk hagyományrendszere 
 

Cél: A valahova tartozás tudatának, a közösségi eszmék és értékek megbecsülésének a 

hagyományok által történő közvetítése. 

Sikerkritérium: Kialakul közösségteremtő és megőrző erő, amely folytonosságot, állandóságot 

teremt az iskola mindennapi életében. A rendszeresen ismétlődő események, a tudatosan 

kialakított szokások, rítusok, jelképek erősítik az iskolához való tartozást, az egyéni arculat 

formálását. 

Az iskola hagyományrendszere tükrözi a tanulók egymást váltó nemzedékeinek állandósult 

szokásait, magatartási és érintkezési formáit, életünk visszatérő eseményeit.  

A hagyományok közös ápolása, a közös ünneplések pozitívan befolyásolják a tanulók 

emocionális életét, megszilárdítják az iskola rendjét. Tradicionális formáival hozzájárulnak a 
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közösség légkörét meghatározó nevelési stílus kialakításához. Hagyományápoló és 

hagyományteremtő munkánk során támaszkodunk a nevelőtestület, a szülők és a 

tanulóközösségek véleményére, javaslataira. 

2.3.1 Oktató - nevelőmunka hagyományai 
 

Oktató-nevelő munkánk során a Lépésről-lépésre program tanulás szervezési módszerek egy 

részét alkalmazzuk, melyek beépültek intézményünk pedagógiai gyakorlatába. Ez a 

személyközpontú oktatás az egyes gyerekek igényeihez való tudatos igazodás, mely figyelembe 

veszi azt, hogy a gyerekek eltérő ütemben fejlődnek, így természetesen eltérő területeken kell 

fejleszteni a jártasságokat és készségeket. A programból a következő elemeket használjuk 

oktató-nevelő munkánk során: 

- A reggeli beszélgető kör a fenti célkitűzések, alapelvek megvalósításának fontos 

eszköze.  A pedagógus minden reggel, miután az összes gyermek megérkezett, a 

szőnyegre hívja a gyermekeket. A napi munkát minden reggel a különböző játékokkal, 

szokásokkal, feladatokkal változatossá varázsolt köszöntés nyitja meg. Számba veszik 

a jelenlévőket, megállapítják, hogy ki hiányzik, és a távolmaradókról is megemlékeznek 

(ki tud róluk, mikorra várható az érkezésük).  Megbeszélik az aznapi feladatokat, 

közösen elolvassák a napi munkatervet. A reggeli beszélgetőkörben szóba kerülhetnek 

a közösségi együttélésre vonatkozó szabályok, családi és közösségi, nemzeti ünnepek, 

aktuális népszokások, morális problémák, az iskola, a helyi közösség életének 

eseményei, szokásai. Ezek a témák erősítik a közösségi érzést, az élmények 

megosztásának igényét és képességét, fejlesztik a kommunikációs készséget, a másokra 

és a magukra figyelés képességét, az empátiás viselkedés kialakulását. A reggeli 

beszélgetések ismétlődő rítusa, ritmusa jelentősen támogatja a közösséggé 

kovácsolódást. A hagyomány, a hangulat, az egyéni és csoportos jó közérzet megélése 

a gyermekek biztonságérzetét, derűjét, optimizmusát erősíti. 

- A program változatos iskolai munkaformákat alkalmaz, vagyis a frontális, tanári 

magyarázatra építő oktatás mellett nagy szerepet juttat a páros és csoportos kooperatív, 

együttműködő munkaformáknak, s természetesen az egyéni munkavégzés is jelen van 

a mindennapokban. 

- Az oktatás alapja a műveltségi területek (tantárgyak)  közötti összefüggések kiaknázása. 

Ez a közös csoporttémák, projektek készítésében valósul meg. Egy-egy fogalom 

(például Víz, Karácsony, Falu, környezetvédelem, Divat, stb.) köré gyűjtik, rendezik a 

különböző műveltségi területek elsajátítandó anyagát, így megvalósítva azok 
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integrációját. Egy tanítási év alatt egy nagy, átfogó témát dolgoznak fel, mely felső 

tagozaton egy hetes, alsó tagozaton egy napos. A témákhoz kapcsolódó matematikai, 

természeti ismeretek, mesék, versek, énekek, művészeti alkotások összegyűjtése, 

megismerése, alkalmazása rengeteg változatos lehetőséget kínál az ismeretszerzésre, a 

készségfejlesztésre, az egyéni és csoportos (kooperatív) tanulásra. A projekt valamilyen 

kollektív tevékenységgel fejeződik be. Ez lehet egy kiállítás rendezése, egy közös tárgy 

elkészítése, közös színdarab vagy más előadás szervezése, közös könyv írása, 

kirándulás stb., vagyis a projekt zárása. 

- Az egyéni differenciált fejlesztésre a tanulók aktuális tudásának, képességeinek 

ismeretében a feladatok megválasztásánál nyílik lehetőség. Bár a nem-kötelező 

feladatok közül a gyermek választ, a pedagógus figyelemmel kíséri a feladatválasztást, 

és irányítja a gyermek munkáját, megfelelő feladatokat, játékokat ajánlva neki. A 

kiválasztott feladatok befejezéséért azután a gyermek a felelős, aki így nap mint nap 

megélheti a megismerés, a tudáskeresés örömét. 

- Használjuk a bemutató mappákat, (a zárt és nyitott portfóliókat) és bizonyos 

térrendezési technikákkal (pl. szőnyeg, párnák…) tesszük még hatékonyabbá a 

módszert. A pedagógus irányítása mellett a gyermekek önállóan tartják rendben a 

mappákat, aktívan részt vesznek a rendrakásban. 

A tanórák tartalmi szervezésének hagyományai1-4. évfolyam 

Az iskolába kerülő tanulók szórt tanulási képességűek, eltérő biológiai akadályozottság, 

valamint eltérő pszichikai fejlettség jellemzi őket. Más - más szocio-kulturális háttérrel 

érkeznek. A nevelhetőség érdekében a tanulás szervezése, a nevelési feltételek alakítása csak 

differenciált, egyéniesítő formában lehetséges. 

• Kiemelt feladat a szilárd alapkészségek kialakítása, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, az 

anyanyelvi jártasságok, készségek, képességek fejlesztése. 

• Az olvasás - írás tanítása dyslexia prevenciós módszerrel (Meixner) történik. 

• A gyengébb képességű tanulóknak szervezett felzárkóztató foglalkozásokat tartunk. 

• A beszédhibás gyermekek logopédiai foglalkozáson vesznek részt. 

• Kiemelt hangsúlyt fektetünk a kézügyesség fejlesztésére, amely a életvitel és rajz órán 

valósul meg.  

• Tartásjavító gyógytestneveléssel segítjük a mozgásfejlődést. 

• A jó zenei adottságú tanulók lehetőséget kapnak tehetségük kibontakozására, a komplex 

zenei programban megvalósuló hangszeres foglalkozásokon. 
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• A testi - lelki és szociális fejlődést szolgálják az úszásoktatás, tanulmányi séták, 

kirándulások és táborok.  

A tanórák tartalmi szervezésének hagyományai 5-8. évfolyam 

• Fontos feladat a tanulók alapvető készségeinek, képességeinek és gondolkodásának 

folyamatos fejlesztése, az ismeretek megszilárdítása. 

• A kooperatív tanulásszervezési formát preferáljuk. 

• A hátrányos szociokulturális helyzetű, az eltérő értelmi képességű tanulók felzárkóztatását 

egyénre szabott, differenciált feladatokkal segítjük. 

• A környezetre vonatkozó ismeretek gyarapítását segíti a Zöld szakkör munkájában történő 

rendszeres részvétel. 

• Az informatikai ismeretek megkönnyítik tanulóink számára a tájékozódást szűkebb és 

tágabb környezetünkben. 

• A továbbtanulás és helyes iskolaválasztás megkönnyítése érdekében a választott iskola és 

pálya bemutatásával, illetve megismertetésével segítjük tanulóinkat. 

• A harmonikus testi - lelki fejlődés kialakítását szolgálják a különböző egészségmegőrző 

szokások kialakítására, és az egészségkárosító veszélyek felismertetésére irányuló 

felvilágosító foglalkozások, amelyek az osztályfőnöki és életvitel órák keretében 

valósulnak meg. 

• A rendszeres mozgás iránti igény kialakítását szolgálják a testnevelés órák és az 

úszásoktatás. 

• A csoportos tanulásszervezési eljárást preferáljuk. 

2.3.2 A kommunikációs nevelés 

 

Az iskola valamennyi színterén kiemelt feladat a kommunikációs kultúra fejlesztése.  

A kisiskoláskorban kiemelt tevékenységek  

A beszéd formai, tartalmi részének javítása, korrigálása, fejlesztése. Az értelmes, szép, magyar 

beszéd megköveteli a helyzetnek megfelelő beszédpéldát, a kellő motivációt, a következetes 

gyakorlást, a mindenkori korrigálást, kiigazítást. Olyan szituációk, helyzetek teremtése, 

amelyben a társadalom által elvárt beszédnormáknak megfelelően gyakorolhatnak a tanulók, 

tapasztalatokat szerezhetnek a kommunikációs feladatok megoldásában. Külön figyelmet 

érdemel az alsó tagozaton: a köszönés, a kérés, a tudakozódásnak megfelelő kommunikáció, a 

segítségkérés, a probléma, a szükséglet megfogalmazása, az önkifejezés technikáinak 

elsajátíttatása. Mondatokban történő megnyilatkozás különféle kommunikációs helyzetekben. 
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Autista tanulóinknál az egyéni igényekhez igazodó kommunikáció kialakítása, megszilárdítása, 

hatékony alkalmazása (metakommunikáció, képi kommunikáció, verbális kommunikáció, 

digitális kommunikáció…) 

A serdülőkori tevékenységek 

A felső tagozatban előtérbe kerül a mondanivaló megfelelő interpretálása, a társas kapcsolatban 

a kapcsolatfelvétel-és fenntartás. A konfliktuskezelés kulturált technikáinak alkalmazása.  

A tanulók jártasságot szereznek az írásbeli kifejezés különféle formáiban: az önéletrajz 

írásában, kérvények, nyomtatványok kitöltésében. Ezen tevékenységekhez megfelelő mintákat 

kapnak a tanulók. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy véleményükkel, írásaikkal a 

nyilvánosság előtt is megjelenhessenek. 

Valamennyi korosztály gyakorolja a metakommunikáció különböző formáit. Ésszerűen, 

helyesen használják tevékenységükben az infokommunikációs eszközöket. 

2.3.3 A tanórán kívüli foglalkozások szervezésének hagyományai 
 

Iskolánk kiemelt célja, hogy tanulóit képességeik maximumára juttassa el, ennek érdekében a 

egyéni, vagy kis csoportos fejlesztés alapvető fontosságú. A tanév elején a szakmai 

munkaközösség által kidolgozott mérések során szerzett eredmények rögzítését követően 

minden tanulóra vonatkozóan fejlesztési tervet dolgozunk ki, melyet a gyerekek haladásának 

üteme szerint módosítunk. Mindezek a fejlesztések a habilitációs- rehabilitációs órákon 

célzottan, az egyéb tanórán kívüli foglakozásokon (szakkörök, délutáni foglakozások) az egyes 

speciális (zene, tánc, kézműveskedés, mentálhigiéné) területek előtérbe kerülésével történnek. 

A kiemelt képességű tanulók tehetséggondozása szintén tanórán kívüli foglalkozások 

keretében nyilvánul meg, hangszeres zeneoktatáson, tehetséggondozó úszáson, és egyéb 

szakkörön gyarapíthatják tudásukat, bontakoztathatják ki képességeiket. 

A rendszeres mozgás iránti igény kialakítását szolgálják a különböző sportversenyek és 

sportfoglalkozások. 

Fontos és kiemelt terület a játék, annak tanulása, a szabályok megismertetése, a 

kommunikáció fejlesztése. 

A tanórán kívüli iskolai élet szervezeti formái 

Napközis és tanulószobai ellátás 

Napközis ellátásban részesül az iskola valamennyi tanulója. Az intenzív fejlesztés érdekében 

csak indokolt esetben tekintünk el a délutáni foglalkozásoktól történő távolmaradástól.  A 
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napközis idő alatt a felső tagozatosok érdeklődési körüknek és a fejlesztést igénylő területeknek 

megfelelően délutáni programokban vesznek részt.  

A sajátos nevelési igényű tanulók a kognitív funkciók sérülése miatt önállóan nem képesek a 

megfelelő tanulási technikák elsajátítására. Fontos feladat a tanulás megtanítása, a motiváltság 

megteremtése, az élethosszig tartó tanulás megalapozása.  

A délutánra feladott házi feladat célja a feladattudat, kötelességtudat kialakítása, a gyakorlás. 

Különöse felső tagozaton a épüljön a gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére. Ideje alsó 

tagozaton fél óra, felső tagozaton egy óra. Felső tagozaton törekedni kell az írásbeli feladatok 

helyett a szóbeli házi feladatokra, a gyűjtő és kutatómunkára. 

Az alsó tagozatban előtérbe helyezzük a tankönyvek, taneszközök helyes használatát pl. 

munkatankönyvek piktogramjainak értelmezését, az ábrák, képanyagok elemzését, a feladatok 

külső algoritmusokkal vezérelt megoldását, feladat végrehajtás sorrendjét, az összehasonlítást, 

az önellenőrzés módjait, lehetőségét, az írásbeli feladatok végrehajtását. A technikai jellegű, 

manuális feladatokban a pontos mintakövetést, az algoritmizált lépések leolvasását. A 

mozgásban az utánzás, a mintakövetés tanulása, a szabályok elsajátítása. Megtanítjuk 

tanulóinkat az alsó tagozatban a rövid, egyszerű szövegelemzésre, értelmezésre, a bevésés 

technikájára – az egyéni tanulási sajátosság felismerésére, a tartalomjegyzék kezelésére, a 

gyermeklexikonok és gyermekeknek szóló segédanyagok irányítás melletti felhasználására. 

Kiemelt tevékenység a beszéd formai és tartalmi oldalának fejlesztése. 

A tanulás tanításának fontos eleme, hogy a tantárgyak taneszközeit megtanulják adekvátan 

használni és a segédeszközöket önállóan alkalmazni. 

A tanulás tanításának részét képezik az egyszerű memoriterek, versek tanulása. 

A felső tagozaton előtérbe kerül az elsajátított tanulási módszerek alkalmazása, az önálló 

tanulás megvalósítása. A tanuló tudjon segítséget kérni, ismerje a segítségadás formáit is.  

A felső tagozatos tanulók mutassanak nagyobb jártasságot a páros, a csoportos és a kooperatív 

munkaformákban. Gyakorolják és alkalmazzák a tankönyvekkel, feladatlapokkal, 

munkalapokkal való önálló tanulást, a szövegfeldolgozás, értelmezés formáit, fejlettségüknek 

megfelelő feldolgozási lehetőségeket. El kell jutni a tanulóknak az ésszerű, a takarékos, az 

esztétikus füzetvezetéshez, technikai, vizuális jellegű alkotások önálló elkészítéséhez. Képessé 

kell válniuk az ésszerű tervezésre, a belsővé vált algoritmusok pontos alkalmazására, a 

munkamenet összeállítására. El kell sajátítani a hatékony önellenőrzést, hibák javítását, 

értelmezését, a tanuláshoz szükséges speciális taneszközök használatát.  
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A tanulás tanításában feladat az épen maradt képességcsoportok erősítése.  

Diákétkeztetés  

A napközibe és tanulószobába járó tanulók részére naponta háromszor biztosítjuk az étkezést. 

Iskolánkban a térítési díj alanyi jogon minden tanulónak 50%, ehhez hozzájárul még az 

önkormányzatok által a családoknak megítélt különféle kedvezmény. 

Szakkörök 

Cél: képességfejlesztés, tehetséggondozás, a személyiség gazdagítása, a szociális kapcsolatok 

bővítése céljából. 

Érdeklődés szerint szerveződő, különböző korosztályú és évfolyamú tanulókat magába foglaló 

csoportok működnek. 

Sportfoglalkozás, tehetséggondozás 

Cél: a tehetséggondozás, az erőnlét, az ügyesség, az állóképesség fejlesztése, a harmonikus, 

összerendezett mozgás kialakítása. Egy-egy sportágban kiemelkedő tanulók versenyekre 

történő felkészítése. 

Az iskolai sportélet a sportversenyekkel egészül ki. A tanórák magas óraszáma miatt sok 

esetben hétvégi versenyekben valósul meg. 

Egyéb tevékenységi formák 

Cél: Kiegészítő ismereteket nyújtása, a képességek fejlesztése, a tehetséggondozás céljából a 

tanulók érdeklődésének kielégítésére.  

2.3.4Az iskola egészét átfogó hagyományok rendszere 

2.3.4.1 A szülőkkel való kapcsolatteremtés hagyományai 

Az iskola, illetve óvodaváltás a gyermekek és a szülők számára szorongást, bizonytalanságot 

okoz, ezért az iskolába lépés előtt elbeszélgetünk a szülőkkel és a gyerekekkel. Bemutatjuk 

iskolánkat, az itt tanuló gyerekeket, a pedagógusokat, valamint a tanórákon folyó munkát. 

Az első osztályosok szülei számára külön szülői értekezletet tartunk. 

Az iskolába érkező új gyerekek és az első osztályos tanulók szüleinek összevont szülői 

értekezletet tart a tagintézmény-vezető, melynek célja az iskola sajátosságainak bemutatása, 

és a felmerülő kérdések megbeszélése. 

Szülői értekezletet tartunk a felső tagozatos osztályokba járó gyerekek szülei számára is, a 

továbbtanulással kapcsolatos kérdések megvitatására, melyre a speciális szakiskola 

képviselőjét is meghívjuk. 

Minden félévben két alkalommal nyílt napon a szülők megnézhetik gyermekeiket a tanítási-

tanulási folyamatban. 
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Közös programokat szervezünk a szülőkkel a folyamatos kapcsolattartás érdekében. 

/kirándulás, mozi, versenyek, rendezvények/ 

A partnerek számára elérhető honlapot működtetünk (az intézmény életére, működésére 

vonatkozó dokumentumokkal, vizuális dokumentációval) 

2.3.4.2  A naptári év hagyományai 

A tanévnyitó ünnepély, ahol hagyományosan a 2. osztályosok köszöntik, és ajándékozzák 

meg az első osztályba lépőket. 

Tanulmányi kirándulás az alsó és felső tagozat részére, a szűkebb és tágabb környezetünk 

megismerése céljából. 

Október 6. Az Aradi Vértanúk Napja. 

Október 23-át a hetedikes tanulók műsorával ünnepeljük. 

Halottak Napja előtt Kovács László sírjának ápolása. 

Decemberben a Mikulás ajándékcsomaggal lepi meg a gyerekeket. 

Iskolai ünnepeink közül legbensőségesebb a karácsony. A gyerekek betlehemes játékot adnak 

elő, együtt énekelünk és zenélünk a karácsonyfa körül, amelyet a gyerekekkel közösen sütött 

mézeskaláccsal díszítünk. 

A városi karácsonyi  programokban való részvétel. 

Februárban a farsangi fánksütés és a jelmezbál zárja a telet. 

Március 15-ét a hatodik osztályos tanulók műsorával köszöntjük. 

A Madarak és fák napján kirándulunk a környéken, és plakátot készítünk. 

A Föld napján a Bükkös - patak iskolánkhoz közel eső szakaszát tisztítjuk, amit „örökbe” is 

fogadtunk. 

Anyák napi műsorral köszönti az alsó tagozat az édesanyákat. 

A Bárczi-napok keretében kerül sor iskolánk névadójának köszöntésére, a Bárczi Gusztáv-díj 

átadására, melyet minden évben egy tanuló kaphat meg a Diákönkormányzat és a tantestület 

véleménye alapján. 

A nyolcadik osztályosok búcsúztatása, a ballagás, melyen virággal, műsorral köszönnek el az 

egész iskola nevében a hetedik osztályosok a végzős növendékektől. 

Tanévzáró ünnepélyünkön oklevéllel és jutalomkönyvvel ismerjük el a tanulók munkáját. 

Kiosztjuk az „Év diákja” és az „Év osztálya” kitüntetést.  

Megemlékezünk a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 

Kovács László (akiről iskolánk utcáját elnevezték) sírjának ápolása a mindenkori 8. osztály 

feladata.  

Hagyománnyá vált, hogy tanév végén az ország különböző részein táboroztatjuk a gyerekeket. 
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2.3.4.3 Vetélkedők, versenyek hagyományai 
 

A megyei komplex tanulmányi versenyen való részvételt a komplex házi vetélkedő előzi meg. 

Vers - és prózamondó versennyel ünnepeljük meg a Költészet napját. 

Az olvasási valamint a találós kérdések és közmondások versenyén mutathatják be diákjaink 

tudásukat. 

„Felfénylő szavak” szavalóverseny 

Helyesírási versenyen mérhetik össze tudásukat a magyar nyelv ismeretéből. 

Számolási alapkészségek fejlesztésére szolgál a matematika verseny. 

A versenyek célja a versenyszellem kialakítása, és lehetőség biztosítása magasabb szintű 

versenyeken való részvételre. 

A testnevelési órák tantervi követelményeinek megfelelően házi spotversenyeken adhatnak 

számot tudásukról tanulóink. Ezek: 

• futóverseny 

• akadályverseny 

• célbadobó-verseny 

• magasugró-verseny 

• birkózóverseny 

• összetett ügyességi verseny 

•  asztalitenisz-verseny 

• kosárlabda 

• kerékpározás 

• távolugrás 

• úszóverseny 

• zenés sportgimnasztika 

Megyei és országos sportversenyeken való részvétel. 

Az iskolában működő ügyeleti rendszert a felsős tanulók végzik, munkájukat az osztályfőnökök 

értékelik. 

Helytörténeti vetélkedőt szervezünk Szentendrének és környékének nevezetességeiről, 

történelméről, népi hagyományairól más általános iskolával együttműködve 

 

2.4Értelmileg akadályozott tanulók együttnevelése 
 

Okok 
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Az a szülői igény, hogy gyermekük speciális iskoláztatása a lakhelyükhöz közel történhessen, 

érthető és jogos. A diákotthoni bentlakás korai életkorban érzelmileg nehéz, és a közlekedés is 

nehézkes lehet. (HATOS 2001) 

Intézményünkben a korszerűbb oktatásszervezési formák elterjedése (Lépésről-lépésre 

program elemei) új feltételeket teremtett. 

A gyakorlati tapasztalat azonban azt mutatja, hogy rendkívül körültekintően, számos 

szubjektív elem figyelembevételével lehet csak sikeres a folyamat. 

A program kidolgozásában folyamatosan segítséget adott az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája 

Tanszék Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoportja. 

 

A feltételrendszer, a gyakorlati megvalósítás tekintetében intézményünk saját gyakorlatot 

fejlesztett ki. 

 

Célok 

A tanköteles korú értelmileg akadályozott tanulóknál meghatározónak tekintjük mindazokat a 

sajátosságokat, melyek fejlődésük menetét, a képességek kibontakozását, valamint a behatárolt 

felnőttkori életlehetőségeket figyelembe véve – a speciális nevelési szükségleteket, és a 

különleges gondozási igényt érintik. Minden esetben az egyéni bánásmód elvét alkalmazzuk. 

Nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a kommunikációs és szocializációs képességek 

fejlesztésére, a praktikus ismeretek közvetítésére, hogy tanulóink a képzési idő végére képesek 

legyenek egyszerű társas kapcsolatok létesítésére, fenntartására, eredményesen végre tudjanak 

hajtani képességükhöz igazodó, egyszerű munkafolyamatokat, vagyis hogy minél teljesebb 

életet élhessenek. 

Legfontosabb elindítani egyfajta a szemléletváltozást, mégpedig az enyhén sérült gyerekek 

körében, hogy nem jótékonykodás, gúny tárgyának kell tekinteni a súlyosabban sérült 

gyerekeket, hanem jogok birtokosainak, de nagyon sokat meg is lehet tanulni tőlük. A beleérző- 

képesség, tolerancia, a csapatmunka iránti elkötelezettség mai divatos szavaink, valójában e 

képességek kialakításában éppen a súlyosabb fogyatékos gyerekek segíthetnek enyhébben 

sérült társaiknak. 

 

A gondolkodásmód, a megítélés, az érintkezés átalakulását segítik azok az iskolai programok, 

melyeket közösen szervezünk. 



34 

 

2.4.1 Az együtt fejlesztés 
 

Értelmileg akadályozott tanulóknál a Heidelbergi Kompetencia Inventárral mérünk, mely egyik 

alapjául szolgál a tanév elején felállított fejlesztési terveknek. 

Az értelmileg akadályozott tanulók a tanulásban akadályozott tanulókkal együtt az intézmény 

minden programján, minden felkínálható fejlesztési lehetőségében részt vesznek. 

Ezek a következők: logopédiai foglalkozás; egyéni, felzárkóztató foglakozás; egyéni, illetve 

kiscsoportos habilitációs és rehabilitációs foglalkozások, mozgásterápiák, alapozó terápia, 

sportkör, úszásoktatás, gyógytorna, színjátszás, tánc, hangszeres zeneoktatás, angol nyelv 

fakultatív oktatása, kézműves foglalkozások, könyvtári foglalkozás, számítástechnika szakköri 

foglalkozás, hitoktatás, környezetvédelmi szakköri foglalkozások, szabadidős foglalkozások 

(kirándulások, táborok). 

 

2.4.2Értelmileg akadályozott tanulók a tanítási órákon 
 

A fejlesztési célok megvalósítása a mindennapi pedagógiai munkában, a tanórákon történik a 

legmagasabb óraszámban. Az olvasás-írás elemeinek tanítása, az olvasás-írás és 

beszédfejlesztés, a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretein belül történik. Az intézményben 

a Meixner-módszerrel tanítjuk az olvasás-írást, mely módszerrel az értelmileg akadályozott 

tanulóknál is kiváló eredményeket lehet elérni.  

A számolás-mérés elemei tantárgy tananyagának feldolgozása a matematikatantárgy keretein 

belül történik nyolc éven keresztül. A többi tantárgynál a tananyag feldolgozásában saját 

szintjükön az értelmileg akadályozott tanulók is részt vesznek, differenciált, gyakorlatorientált 

feladatokkal, pedagógiai asszisztens segítségével. A tanulók oktatása egyéni ütemterv 

(tanmenet) szerint történik, mely illeszkedik az értelmileg akadályozott tanulók tantervéhez, a 

tanulásban akadályozott tanulók tantervéhez és az egyéni képességekhez, szükségletekhez. 

A kooperatív tanulási technika alkalmazása, illetve a differenciált munka nagyban hozzájárul 

az oktatás eredményességéhez. 

2.5Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók 

2.5.1 A tanulók szükségletei 
 

A tanulók szükségleteit típusos erősségeik és nehézségeik határozzák meg. A tanítás, illetve a 

hagyományos tanítási módszerek és tervezés módosítása szempontjából kiemelkedő 

jelentőségű speciális tulajdonságok: 
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- a másik személy szándékának, érzéseinek, érzelmeinek, gondolatainak, szempontjának 

megértetése,  

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

és hogy a tanulóknak nagyon kevés, vagy szokatlan dolog okoz örömöt, 

- a társas kapcsolatok „vezérlése”, a kölcsönösség, a társas kapcsolatokban megjelenő „másik 

fél” felismerése, és a megfelelő kapcsolat kialakítása mindig sérült, valamilyen szinten 

rugalmatlan 

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

nehezítenek a beszéd emocionális, szociális sajátosságai, mint pl. a hanghordozás,- az 

egyenetlen képesség-profil: pl. ismeretek és önellátás, vagy mechanikus és személyes memória 

közötti szakadékszerű különbségek, illetve az átvitt értelmű kifejezések értelmezésére való 

képesség hiánya, minden kifejezés szószerinti értelmezése, 

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

tudás, illetve ismeret megszerzésének forrásával, módjával kapcsolatban, 

-- furcsaságok a játékban és az érdeklődési területekben. Gyakori, hogy a játékokkal nem 

„rendeltetésszerűen” játszik, pl. csak tekeri az autó kerekeit.  

- sztereotíp és repetitív mozgások, mintázatok pl. „repkedő kézmozdulatok” 

- az érzékelés területén megjelenő sajátosságok, pl. csökkent fájdalomérzet. 

 

Típusos erősségek, amelyekre egyes autisztikus tanulóknál építeni lehet: 

- a megfelelő szintű vizuális információ általában informatív, 

 - jó mechanikus memória 

- megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témánál kiemelkedő koncentráció, 

kitartás, 

- egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken relatíve jó képesség (pl. memoriter, 

nem szöveges számtan, zene). 

Típusos nehézségek, és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a tanítás- tanulássorán: 

- szenzoros információfeldolgozás zavarai (hallás, látás, fájdalom stb.), 

- figyelemzavar, 

- utánzási képesség zavara, 

- percepciós, vizuomotoros koordinációs problémák, 

- analízis, szintézis műveleteinek problémája, 

- lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás sérülése, 

- általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése, 
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- emlékezet-felidézési problémák (szociális tartalmaknál és személyes élményeknél), 

- nehézség ismert tananyagban szociális elem bevezetésével, vagy új körülményekközötti 

alkalmazással, 

- a feladat céljának nem-értése, reális jövőre irányultság hiánya, 

- szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága, 

- énkép, én-tudat fejlődésének zavara, 

- a valóság téves értelmezése, felfogása, 

- realitás és fantázia összetévesztése, 

- szóbeli utasítások félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, több részutasítások 

esetén, 

- képességek, ismeretek kreatív (nem mechanikus, vagy sztereotip) alkalmazásánakhiánya, 

- gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más esetben szociálisaninadekvát 

viszonyulás a kortársakhoz, 

- strukturálatlan időben passzivitás, reaktív viselkedésproblémák, 

- félelmek, fóbiák, szorongás. 

A fenti problémák következménye, hogy a szociális-kommunikációs kontextusban zajlótanulás 

akadályozott, ezért a pervazív fejlődési zavarban szenvedő gyermekek számára 

a világról való megértés keretéül elsősorban nem a személyek közötti kapcsolatok szolgálnak. 

A fenti problémák és erősségek miatt nagyon fontos az autizmussal élő gyermek számára a 

pontosan ismertetett, előre meghatározott, a gyermek szintjének megfelelően kialakított 

napirend (tárgyas, képes, írott). Ez által kialakítható a számukra egy nyugodt környezet, ami 

fontos előfeltétele megfelelő fejlesztésüknek és oktatásuknak.  

2.5.2 A családok igényei 
 

A pedagógusoknak tekintetbe kell venni az autizmussal élő gyermeket nevelő 

családszempontjait, lehetőséget adva az együttműködésre. Az egyéni szükségletekhez szabott 

fejlesztési terv kidolgozásakor maximálisan vegyékfigyelembe a család rövid és hosszú-távú 

elképzeléseit. Minden szülő számára fontos, hogy konkrét segítséget kapjon olyan otthoni és 

családon kívüli nevelési helyzetek megoldására, mint az önálló tevékenykedésre való szoktatás, 

önkiszolgálással kapcsolatos készségek kialakítása, változások elfogadtatása, a társas 

viselkedés szabályainak tanítása, súlyos viselkedésproblémák (agresszió, autóagresszió) 

kezelése. Az iskolai képzés során alakuljanak ki olyan készségek, képességek, melyeksegítik a 

felnőttkori társadalmi beilleszkedést. A szülők segítséget várhatnak abban is, hogy megfelelő 
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terápiás illetve nevelési-oktatási módszert válasszanak gyermekük számára. Ennek feltétele, a 

pedagógusok szakmai felkészültsége. 

 

2.5.3 Nevelési-oktatási célok 
 

A nevelési-oktatási célokat a tanulók szükségletei és a helyi igények határozzák meg. 

a.) A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhetőlegjobb 

szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése. 

b.) Ennek alapja a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus 

módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése, a 

másodlagos (pl. viselkedés-) problémák kezelése, a mindennapi gyakorlati készségek és az 

(adaptált) tananyag speciálismódszerek segítségével való tanítása. 

c.) A fejlesztés céljai hierarchikus rendben helyezkednek el aszerint, hogy mennyire 

szükségesek a szociális adaptáció kialakításához. Kiemelt cél annak elérése, hogy a tanuló 

képessé váljon a család életébe való beilleszkedésre. A 4. osztály befejezése után a 

képességeinek megfelelő iskolatípusban hatékonyan tudja folytatni tanulmányait. 

d.) A testi egészség megóvása, az erőnlét, állóképesség, ügyesség egyénre szabottfejlesztése. 

e.) Általános emberi értékek, társadalmi elvárások, szülőföldünk kultúrája, hagyományai 

képességszintnek megfelelő ismertetésével a felnőttkori szociálisadaptáció segítése. 

f.) Fontos, hogy a tanuló élvezze az iskolában töltött időt, érezze jól magát. 

2.5.4 A nevelés és oktatás feladatai 
 

a.) A nevelés-oktatás feladata a sérülésből következő fejlődési hiányok, 

elmaradásokkompenzálása a következő területeken: 

- Elemi pszichoszomatikus funkciók 

- Szenzomotoros készségek 

- Szociális készségek 

- Kommunikáció 

- Kognitív készségek 

b.) A sérülésből adódó szükségletekhez adaptált környezet megteremtése. 

c.) A biztonságérzet kialakítása a fejleszthetőség és az önálló tevékenykedésfeltételeként. 

d.) Egyéni fejlesztési tervek kialakítása a gyermek szükségleteinek megfelelően és acsalád 

igényeinek messzemenő figyelembevételével. 
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e.) A deviáns fejlődésmenetből következő zavaró vagy veszélyes viselkedésformák megelőzése 

és kezelése. 

f.) A gyermek alkalmazkodását segítő viselkedésformák kialakítása a családi, iskolai és iskolán 

kívüli környezetben. 

g.) Az elsajátított ismeretek, készségek bővítése, szinten tartása, általánosítása. 

h.) A felnőttkori adaptáció részeként munkára való előkészítés. 

 

2.5.5 Fejlesztési területek 

2.5.5.1  A szociális készségek fejlesztése 

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

gondolkodás) a legmarkánsabb problémákat a szociális interakciókban fedezhetjük fel - az 

autizmus mint "szociális fogyatékosság" a legszembetűnőbb. 

Természetesen egymástól elválaszthatatlan az első két terület, hiszen a valódikommunikáció 

mindig valamilyen szociális interakciót is jelent. Elsődleges fontosságúspeciális pedagógiai cél 

tehát a gyermek képességszintjének megfelelő szociálisviselkedés, illetve az ezt megalapozó 

elemi készségek fejlesztése, tanítása. 

A szociális fejlesztési feladatok között a beilleszkedést közvetlenül elősegítő készségek 

tanítása(taníthatóságot megalapozó szociális készségek, önmagáról való tudás, 

kapcsolatteremtés és fenntartás) mellett rendkívül fontos feladat, hogy a gyermek 

minéltartalmasabban legyen képes eltölteni szabadidejét önálló és társas formában egyaránt. A 

tanítási, fejlesztési módszerek kiválasztásakor feltétlenül figyelembe kell venni, hogyaz 

autizmusból fakadó nehézségek megakadályozzák a gyermekeket abban, hogy aszociális 

készségeket spontán, intuitív úton sajátítsák el, szociális megértésükre alapozva. Ezért a 

fejlesztés metodológiájában elsődleges fontosságú szerepet kapnak a kognitív és 

viselkedésterápiás eljárások, amelyek a gyermek egyéni szükségleteinek és képességszintjének 

megfelelően vegyíthetőek más fejlesztési módszerekkel is (pl. zeneiinterakció). 

2.5.6A fejlesztés fő területei 

2.5.6.1 A szociális beilleszkedést közvetlenül befolyásoló készségek 

A taníthatóságot megalapozó szociális készségek; 

a.) A pedagógus segítségének elfogadása. 

b.) Más személyek jelenlétének elviselése. 

c.) Az elemi viselkedési szabályok elsajátítása. 
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d.) Az utánzás tanítása. 

e) kölcsönösség, és annak időbeli eltolódásának elfogadása. 

Önmagáról való tudás; 

a.) Személyi adatok megtanítása. 

b.) Saját külső tulajdonságok ismerete. 

c.) A gyermek által gyakran végzett, megszokott és rendkívüli saját tevékenységek körének 

tanítása. 

d.) Annak tudatosítása, hogy a gyermek mit tud és mi az, amelyet segítséggel képescsinálni, mi 

az, amit egyáltalán nem tud. 

e.) A kedvelt és elutasított dolgok meghatározása. 

f.) Kellemes és kellemetlen dolgok meghatározása, tanítása. 

g.) Saját élmények felidézése. 

h.) Saját teljesítmény értékelése megadott szempontok alapján, önellenőrzés. 

i.) Saját viselkedésére vonatkozó szabályok betartásának tanítása. 

j.) A sztereotip viselkedésformák kontroll alá vonása. 

Kapcsolatteremtés, fenntartás: 

a.) A metakommunikáció megértésének és használatának fejlesztése. 

b.) Ismerős és ismeretlen személyek külső és nem látható tulajdonságainak tanítása. 

c.) Egyszerű szociális rutinok megtanítása (pl. köszönés). 

d.) Az információcsere szabályainak tanítása: témaválasztás, kezdeményezés, a beszélgetés 

fenntartása, befejezése stb. 

e.) Iskolán belüli szociális helyzetek viselkedési, udvariassági szabályai. 

f.) Iskolán kívüli szociális helyzetek viselkedési, udvariassági szabályainak tanítása különböző 

színtereken.(pl. uszodában, üzletekben, járműveken, könyvtárban) 

g.) A legnyilvánvalóbb érzelmi reakciók felismerése és az azokhoz illő, megfelelő 

Viselkedés szabályai. 

h.) Elemi kooperáció tanítása felnőttel, gyermekkel. 

 

2.5.6.2 Szabadidős készségek 

A szabadidős készségek tanításának közös feladatai: 

a.) A gyermek számára örömöt nyújtó, az életkornak és a mentális kornak egyaránt megfelelő 

szabadidős aktivitások kiválasztása. 

b.) A lehetséges aktivitások közötti választás tanítása. 
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c.) A teljes önállósághoz szükséges vizuális segítség megtervezése, használatának tanítása. 

d.) A tárgyakon való megosztozás tanítása. 

e.) A megfelelő viselkedési szabályok elsajátíttatása. 

A szabadidő önálló eltöltésének tanítási szempontjai: 

a.) A szabadidős aktivitások lehetséges helye, ideje. 

b.) Önállóan végezhető szabadidős aktivitások. 

c.) Eszközök, anyagok kiválasztása. 

A szabadidő társas eltöltésének tanítási szempontjai: 

a.)A sorra kerülés szabályának és jelzésének tanítása. 

b.) Egyszerű társasjátékok szabályainak tanítása. 

c.) A vesztés elviselésének, a nyerés jelentésének megtanítása 

 

2.5.6.3A kommunikációs készségek fejlesztése 
 

A fejlesztés egyik fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, 

valamint az információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszédhiánya vagy fejlődési 

zavara, hanem a kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkció megértésének 

sérülése. Minden autizmussal élő gyermeknél - függetlenül verbális képességeik színvonalától 

- elsődleges fontosságú cél tehát azegyén képességszintjének megfelelő kommunikatív 

kompetencia megteremtése. E célmegvalósításához egyénre szabott kommunikációs eszközök 

(pl. alternatívkommunikációs rendszerek; metakommunikáció) használatának tanítása 

szükséges. 

Hasonlóan a szociális fejlesztéshez a kommunikációs készségek tanításának metodológiájában 

is elsődleges fontosságú szerepet kapnak a kognitív és viselkedésterápiás eljárások, amelyeket 

a gyermek egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelően vegyíthetőek más 

fejlesztési módszerekkel is (pl. zeneiinterakció). 

A fejlesztés területei: 

Fel kell mérni a kommunikációs készségeket az alábbi területeken, a megértés és a használat 

szempontjából. 

A kommunikáció módja, eszköze, vagyis mindaz, amit a gyermek mond vagy csinál. Tágan 

értelmezve ide tartoznak azok a viselkedésbeli megnyilvánulások is, amelyekkel a gyermek 

válaszol az őt ért ingerekre anélkül, hogy azokat tudatosan használná a környezet 

befolyásolására. (pl. dührohamok). A kommunikáció eszközei lehetnek tárgyak, képek, 

természetes gesztusok, jelek, beszéd. 
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Szókincs, jelentés (tárgyak, személyek, cselekvések, helyszínek, minőségek, belsőállapotok stb. 

megnevezése). A felmérésnél számítanunk kell a szó szerinti értelmezésre és arra, hogy az értés 

és használat kontextustól függő. 

Funkció (utalás, üdvözlés, kérés, kérdezés, utasítás, állítás, felajánlás, tréfa, vita, tiltakozás, 

figyelemfelhívás, visszautasítás, kommentálás, információadás, kommunikáció az 

érzelmekről). A funkciók felmérésekor képet kapunk arról, hogy a gyermek mire használja 

kommunikációs készségeit, illetve arról, hogy milyen funkciókat ért meg. 

Kontextus (a különböző helyzetek, amelyekben kommunikálunk). Hol? Kivel? Milyen 

körülmények között? 

A felmérés a spontán meglévő készségekre irányul. 

A felmérés alapján egyénre szabott fejlesztési terv készül. 

A fejlesztés legfontosabb feladatai a felmérés eredményétől függően a következők: 

- A gyermek az általa megértett szinten tanulja meg valamely kommunikációs 

eszközhasználatát, hogy minél hamarabb sikeres lehessen a kapcsolatteremtésben. 

- Alternatív kommunikációs rendszer használatának tanítása, mely lehet tárgyas, képesstb. 

- A beszédértés és beszédhasználat fejlesztése. 

- A metakommunikáció értésének és használatának fejlesztése. 

- A kommunikációs eszköz funkcionális használatának tanítása, melynek érdekében a 

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

- A fejlesztés során a meglévő, funkcionálisan használt kommunikációs eszközt a lehetőlegtöbb 

természetes helyzetben alkalmaztatni kell, mert a meglévő készségeket a gyermekek új 

helyzetekben spontán ritkán alkalmazzák. 

2.5.6.4 Kognitív készségek fejlesztése 

Az autizmussal élő gyermekek közel 75%-a valamilyen szintű értelmi sérülésben is szenved. 

Az autizmus-specifikus fejlesztési célok mellett tehát az értelmi szintnek, illetve az egyenetlen 

képesség-struktúrának megfelelő kognitív fejlesztési célok is szerepet kapnak az oktatás és 

nevelés során. A következőkben azon sérült kognitívkészségekkel foglalkozunk, amelyek 

autizmus specifikusak, illetve gyakran jelennek meg járulékos problémaként. 

Az autizmussal élő gyermekek kognitív stílusát a rugalmas gondolkodás, valamint 

azinformációk jelentés-teli egészként való észlelésének, értelmezésének sérülése jellemzi. 

Jellegzetes nehézségek tapasztalhatóak az általánosításban, a szimbólumok kezelésében és a 

belső forgatókönyvek kialakításának és alkalmazásának területén. Részben e problémák 

következménye a sérülések triásza az autizmusban, azaz a jellegzetesviselkedéses kép. Így 
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természetesen a kognitív fejlesztési célok erőteljesen befolyásolják a szociális és 

kommunikációs terület fejlesztését is. 

A fejlesztés legfontosabb feladatai: 

1.) Jelentés-teli információk kiemelésének elősegítése: 

- a figyelem irányuljon a környezet lényeges ingereire 

- lényegkiemelés képességének elősegítése 

2.) A figyelem terjedelmének bővítése, időtartamának növelése. 

3.) Cselekvések tervezésének, kivitelezésének tanítása. 

4.) Alternatív problémamegoldó stratégiák tanítása lehetőleg abban a kontextusban, ahol azt 

alkalmazni kell. 

5.) A megtanult készségek általánosítása, alkalmaztatása a lehető legtöbb 

természetesélethelyzetben. 

6.) Elvont fogalmak, összefüggések (pl. idői, ok-okozati relációk) megértésének elősegítése 

 

2.5.6.5 A szenzomotoros készségek fejlesztése 

A szenzomotoros készségek sérülése gyakran megjelenik az autizmusban: a problémák részben 

a társult fogyatékosságok következményeként jelennek meg, részben azautizmus 

részjelenségeként. A szenzomotoros készségek fejlesztése minden tantárgyban megjelenik, és 

különösen nagy szerepet kap az Életvitel, a rajz és a testnevelés tantárgyakban, valamint a "Tér- 

időszervezése" fejlesztő programban. Az alábbiakban az autizmussal élő gyermekeknél 

leggyakrabban megjelenő fejlesztési feladatokat emeljük ki. A legfontosabb fejlesztési 

feladatok a következők: 

1.) A testséma ismeretének kialakítása, tudatosítása, a testélmény fejlesztése. 

2.) A testmozgások célszerű összehangolásának tanítása különféle terekben és aktivitásokban. 

3.) A szociális kontextusokban való megfelelő mozgásformák kialakítása. 

4.) Módszerek tanítása, amelyekkel a gyermek kontroll alatt tudja tartani mozgásos és egyéb, 

pl. verbális sztereotípiáit. 

 

2.5.6.6 Elemi pszichoszomatikus funkciók 

Az autizmusban gyakoriak az evéssel, ivással, alvással, szobatisztasággal 

kapcsolatosproblémák. Ezek részben az általános fejlődési elmaradással magyarázhatók, 

részben azautizmusból erednek. Ilyen jelenség az azonossághoz való ragaszkodás, mely az 

életbármely területén jelen lehet. 
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Az alvással kapcsolatos gyakori problémák: 

- A nappal és éjszaka felcserélése. 

- Csökkent alvásigény. 

- A gyermek csak bizonyos körülmények, feltételek megléte esetén képes aludni. 

A szobatisztasággal kapcsolatos problémák: 

- Jelentősen késik kialakulása. 

- Stresszel járó helyzetekben a gyermek vizeletét, székletét nem tartja. 

- A gyermek csak meghatározott körülmények között szobatiszta stb. 

Az evéssel, ivással kapcsolatos leggyakrabban megfigyelhető nehézségek: 

- Túl sok vagy túl kevés táplálék, folyadék bevitele. 

- Rágással, nyeléssel kapcsolatos nehézségek. 

- Azonossághoz való ragaszkodás (pl. hely, idő, evőeszköz, személyek, bizonyos ételek,italok 

típusa, állaga, színe, hőfoka). 

- Étkezési helyzetekben jelentkező viselkedésproblémák. 

- Az étkezés tempójával kapcsolatos problémák. 

A fejlesztés legfontosabb feladatai: 

a.) A probléma pontos meghatározása, súlyosságának mérlegelése. 

b.) A probléma vizsgálata: Az orvosi okok kizárása, más lehetséges okok felkutatása, 

meghatározása. 

c.) Megoldási stratégiák kidolgozása, kivitelezése. 

2.5.6.7 A fejlesztés elvei 

A fejlődési szemlélet fontossága 

Az autizmus következménye olyan deviáns fejlődésmenet, melyben az egyes fejlődésifokok 

nem feltétlenül épülnek egymásra (pl. a nyelvet használó tanulónál a beszédkialakulását nem 

előzi meg a preverbális kommunikáció értése és használata). Az egyesfejlődési területek között 

lehetnek szakadékszerű különbségek, de a fejlődési szintek között, és azokon belül is 

egyenetlen a fejlődés. A deviáns fejlődés kompenzálására inadaptív kognitív stratégiák, 

viselkedésproblémák alakulnak ki, melyek szakszerűterápiás és oktatási módszerekkel 

megelőzhetőek illetve korrigálhatóak. 

A tanulók habilitációjának, oktatásának alapja fejlettségük, képességeik részletesismerete. Az 

egyes tanulók képességstruktúrája formális (pl. pszichológiai vizsgálatokaz intelligencia 

mérésére) és informális felmérésekkel (pl. fejlődési kérdőív és felmérőfeladatlapok) ismerhető 

meg. 
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Az egyénre szabott felmérések funkciói a következők: Az ép gyermekfejlődésmenetéhez 

hasonlítják az autizmussal élő gyermek fejlődését, melynek mentén kirajzolódnak a tanuló 

erősségei és gyengébb, illetve hiányzó képességei. Regisztrálja a tanuló önmagához mért 

fejlődését. A mérés eredménye irányadó az egyénre szabott tananyag összeállításában, a 

habilitációs területek kiválasztásában, az egyéni eszközök és stratégiák meghatározásában és 

abban, hogy a tanítási célok fontossági sorrendjét aszülőkkel egyeztetve megállapíthassa a 

pedagógus. A mérés eredményétől függően korrigálható az egyéni fejlesztési terv, ellenőrizhető 

a fejlesztés eredményessége. A pedagógiai felméréseket tanévenként egyszer szükséges 

elvégezni, de a változásokat nyomon kell követni. 

2.5.6.8 Speciális megközelítés a tanításban 

Az új készségek és ismeretek elsajátítása egyéni tanítási helyzetben történik a szociálisés 

kommunikációs nehézségek miatt, napi rendszerességgel szervezve.A tanítás kudarca esetén 

nem feltételezhető, hogy a gyermek szándékosan nem teljesít,el kell hinni, hogy nem képes 

elvégezni a feladatot. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mertgyakran az a látszat, hogy a tanuló 

„dacból” nem végez el bizonyos feladatokat, melyeket máskor, mással már tudott. Ennek 

leggyakoribb oka, hogy az autizmussal élőgyermek számára a körülmények legkisebb változása 

is új helyzetnek minősül, melyben nem képes készségeit, tudását mozgósítani. 

A tanításban mindig a meglévő tudást bővítjük egyetlen új mozzanattal (egy új szín, forma, 

mozdulat, stb.)Az optimális terhelés érdekében a feladatokat a gyermek képességeinek 

megfelelő lehető legnagyobb nagyságú lépésekre kell bontani. A feladatoknak a tanuló 

szempontjából értelmesnek kell lenniük, ezért az ismereteket lehetőleg abban a kontextusban 

tanítjuk, melyben a gyermeknek alkalmaznia kell azokat. 

Az elsajátított ismereteket, az új készségeket a lehető legtöbb olyan helyzetben gyakoroltatni 

kell, melyben funkcionálisak. A fejlesztésben való továbblépéskor csak azokra az ismeretekre, 

készségekre alapozhatunk, melyeket a tanuló folyamatosan gyakorol. A tanultak folyamatos 

szinten tartása szükséges. 

Egyénre szabott motivációs rendszert kell kialakítani. Jutalomnak azt tekinthetjük, ami a 

gyermek számára örömforrás (ez lehet nagyon egyedi, szokatlan, a tárgyaktól aszociális 

megerősítésig). Törekedni kell arra, hogy a tevékenység önmagában jutalomértékűvé váljon, 

hogy fokozatosan el lehessen hagyni a külső jutalmakat. Az oktatás nevelés során támaszkodni 

kell a meglévő ép, esetleg kiemelkedőképességekre, speciális érdeklődésre, melyek különösen 

fontosak lehetnek a későbbi pályaorientáció szempontjából. 

A fejlődési egyenetlenség csökkentése azonban elsőbbséget kap a szigetszerűképességek 

fokozott fejlesztésével szemben. 
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A követelményeket az objektív körülményekből fakadó szükséges dologként kell 

megjeleníteni, és nem a pedagógus személyes kívánságaként. 

2.5.6.9 Protetikus környezet kialakítása 

A környezet térben és időben strukturált, így informálja a tanulót arról, hogy mit, hol, hogyan, 

miért, mennyi ideig tegyen, tehet.  

Beszéd helyett, illetve mellett a gyermek szimbólumszintjének megfelelő vizuáliseszközök, 

információhordozók alkalmazása szükséges (valódi tárgyak, kicsinyített tárgyak, fotók, képek, 

piktogramok, szóképek, stb.). 

A tárgyi, fizikai környezet csak a szükséges információkat tartalmazza, segítve ezzel a tanulók 

figyelmének fenntartását és a megértést. (Zavaróak lehetnek a fény-árnyékviszonyok, felületek, 

mintázatok, színek, szagok, zajok, felesleges dekoráció, kényelmetlen bútorok, váratlan 

változások, stb.) 

A pedagógusok tudatosan tervezik kommunikációjuk minden dimenzióját és számolnak azzal, 

hogy ők is lehetnek olyan ingerforrás, amely a gyermeket zavarják (pl. sokhangos beszéd, 

szemüveg, ékszer, mintás, színes ruha, új frizura, illatok, váratlanváltozás a viselkedésükben). 

2.6Csoportbontás 

A csoportok szervezésében alapelvként fogadjuk el, hogy minden tanuló szükségleteinek, 

igényeinek megfelelően kapjon ellátást a foglalkozásokon. A képességek, készségek 

egyenetlensége indokolttá teszi, hogy bizonyos tantárgyaknál csoportot bontsunk, lehetővé téve 

az egyenletes haladást. Különösen fontos az értelmileg akadályozott tanulók esetében. 

Csoportbontások szervezésének elvei 

Iskolánkban igyekszünk alsó és felső tagozaton, a nagyobb létszámú osztályokban a fő 

tantárgyakat csoportbontásban oktatni. 

A csoport szervezés fő szempontja a tanulók képességstruktúrája. Diákjaink számára a fő 

tantárgyak tekintetében lehetőség szerint egy gyorsabban és egy lassabban haladó csoportot 

szervezünk. A csoportok átjárhatók a szaktanárok véleménye alapján. 

Csoport szerveződése több évfolyamból is történhet, melynek alapelve az azonos képességek 

mentén történő azonos oktatási célok kiszolgálása. 

2.7Utazó szakember- hálózat 

„A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban 

részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.”(1993. évi LXXIX. 
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törvény a közoktatásról 30.§) A különleges gondozást a szakértői és rehabilitációs bizottságok 

szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

Az ellátás helyszíne 

• Az integrációban részt vevő városi és kistérségi többségi óvodák, általános iskolák, 

középiskolák  

• Cházár András EGYMI Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Bárczi 

Gusztáv Tagintézménye 

 Az ellátás célcsoportja 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodás kortól a tankötelezettség végéig, kiknek ellátási 

jogosultságát a szakértői és rehabilitációs bizottságok határozzák meg. 

Az ellátottak köre 

• testi fogyatékos gyermek 

• beszédfogyatékos gyermek 

• érzékszervi fogyatékos (siket, nagyothalló, gyengénlátó) 

• értelmi fogyatékos gyermek (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott 

• autizmussal élő gyermek 

• halmozottan fogyatékos gyermek 

• a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) 

• diszlexia veszélyeztetett gyermek  

• kóros aktivitás zavaros gyermek 

•  beszédfogyatékos gyermek, 

• a befogadó intézménybe visszahelyezett SNI tanuló 

 Az utazótanári szolgálat személyi feltételei 

 A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus 

• oligofrénpedagógia szakos (tanulásban akadályozottak pedagógiája, értelmileg 

akadályozottak pedagógiája) 

• tiflopedagógia szakos 
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• szurdopedagógia szakos 

• szomatopedagógia szakos 

• pszichopedagógia szakos 

 Tárgyi feltételek 

• személyautó 

• fejlesztőszoba, melyet a többségi intézmények biztosítanak 

• fejlesztő eszközök, melyek egy részét a többségi intézmények biztosítanak 

• fejlesztő eszközök, „utazó csomagok” melyeket a módszertani központ eszköztárából 

állítanak össze  

Az ellátás formája 

• egyéni foglalkozás 

• mikrocsoportos foglalkozás (2-3 fő) 

• egyéni 

 Az ellátás időkerete 

Heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően 2-10 óra. 

Az utazó gyógypedagógus órarendjének összeállításánál figyelembe vesszük a gyermekek 

• életkorát 

• napirendjét 

• órarendjét 

• sérüléséből adódóan a terhelhetőségét 

• a komplex fejlesztésben résztvevő más szakemberek időbeosztását 

• a többségi intézmények helyi adottságait. 

Minden tanév elején a gyermekkel foglalkozó szakemberek team megbeszélés keretében 

tájékoztatják a többségi intézmény vezetőjét a fejlesztésekről és egyeztetik órarendjüket. 

Az ellátás tervezése 

Egyéni fejlesztési terv alapján a jogosultságot meghatározó Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság szakvéleményére és a folyamatos gyógypedagógiai diagnosztizálásra építetten is. 
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Az utazó gyógypedagógus feladata 

 A szülőkkel való kapcsolattartás  

• a gyermek megfigyelése a szülő kérésére 

• javaslat további vizsgálatokra 

• tanácsadás 

• segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében  

• tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről 

• rendszeres konzultáció a gyermek fejlődésével kapcsolatosan 

• javaslattétel az együttműködési módokra 

• javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására 

• megbeszélés az otthon végzendő gyakorlatokkal kapcsolatosan 

• segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásában 

• tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről 

• szülői értekezleteken, fogadóórákon való részvétel 

• a szülők felkészítése a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására 

 A gyermekkel való foglalkozás  

• a gyermek megfigyelése 

• speciális fejlesztő tevékenység a gyermekkel való közvetlen foglalkozásokon  

• a gyermek képességeinek megfelelő módszerek, terápiák, technikák alkalmazása 

• a gyermek terhelhetőségének figyelembevétele 

• a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása 

• az ép, vagy kevésbé sérült funkciók fejlesztése 

• speciális segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása 

• az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése 

• a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése 

• többségi általános iskolába visszahelyezett, ill. többségi szakképző intézményekben 

továbbtanuló gyermekek utógondozása 

 Többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás  

• a gyermek megfigyelése az intézmény kérésére 

• javaslat további vizsgálatokra 
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• a pedagógusok felkészítése a sajátos nevelési igényű gyerek fogadására 

• segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében 

• javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására 

• segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában 

• tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről 

• részvétel vesz a gyermek/tanuló részeredményeinek értékelésében 

• módszertani segítségnyújtás 

• sikertelenségek, kudarcok és eredmények okainak feltárása 

• tanulási nehézségek kialakulását, tanulási zavarokat, magatartászavarokat megelőző 

pedagógiai eljárások megismertetése 

• szakmai előadások megtartása a többségi intézmények által kiválasztott témában 

• eszközbemutatók, könyvajánlások 

 Adminisztrációs feladatok  

• egyéni fejlesztési terv készítése 

• óvodai fejlesztés esetén munkanapló vezetése 

• iskolai ellátás esetén munkanapló és a törvény által előírt Egészségügyi és pedagógiai 

célú habilitáció, rehabilitáció, egyéni fejlődési lap betétlapjainak vezetése 

• pedagógiai vélemény készítése a rehabilitációs bizottság vizsgálataihoz 

• félévi beszámoló és statisztika készítése 

• év végi beszámoló és statisztika készítése 

• minden év végén az általa ellátott gyermekek fejlesztéséről, fejlődéséről részletes 

tájékoztatás írása, melyet az integráló intézmények vezetői is megkapnak 

Szakmai felkészültség, kapcsolattartás 

• folyamatos önképzés 

• városi és kistérségi gyógypedagógusok munkaközösségének összejövetelein való 

részvétel 

• tanfolyamokon való részvétel 

• szakmai konferenciákon való részvétel 

• partnerlista összeállítása, ismerete 

• folyamatos kapcsolattartás, rendszeres team megbeszélések a gyermekkel foglalkozó 

más szakemberekkel (logopédus, pszichológus, terapeuta…) 
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• kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgáltatásokkal (nevelési tanácsadó, szakértői 

bizottságok) 

• kapcsolattartás egészségügyi intézményekkel 

 

 

2.8 Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem 

felzárkóztat, hanem olyan képességeket fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét 

javítják. 

A komplexitás elvének érvényesítése szellemében a fejlesztés az alábbi területeket öleli fel: 

- mozgás (nagy- és finommozgás), 

- testséma, 

- téri orientáció, 

- percepció (vizuális, auditív, taktilis), melyekhez mindig kapcsolódik a verbális tudatosítás. 

- egy másik felosztás szerint a fejlesztés megcélozhatja a következőket is: affektív terület, 

pszichomotoros terület, kognitív funkciók, általános tájékozottság 

A fejlesztésbe bekerülők köre 

o Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb 

tanulási teljesítményt mutatnak.  

o A tanulási képességeket vizsgálószakértői és rehabilitációs bizottságok (továbbiakban: 

szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, tanulási 

nehézséggel, illetve másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdenek. 
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A fejlesztés alapelvei 

o Tanév elején minden tanulónál felmérést végzünk, mely alapvetően meghatározza fejlesztés 

irányát. A felmérések és azok eredményeinek kidolgozása, majd összegzése a munkaközösség 

feladata. 

 

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A fejlesztés 

tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl 

(mozgás, testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés, stb.). 

 

Szervezeti formái 

- Egyéni fejlesztés (1-3 fő), 

- Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő), lehetőség szerint, a szakvéleményben illetve a szakértői 

véleményben rögzített óraszámok szerint. 

 

A fejlesztés célja 

Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember 

Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség 

Idegrendszer fejlődésének biztosítása 

Mozgásfejlődés 

Érzelmi élet fejlődése 

Beszéd fejlődése 

Érzékszervek fejlődése 

Prevenció, reedukáció 

 

Részképesség zavarok megszüntetése 

Figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése 

Egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás) 

 

Ismeretek bővítése 

Iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés. 

 

A fejlesztés elmélete és módszertana 

 

A tanulási alkalmasság megítéléséhez szükséges pszichikus funkciók: 

- pontos és differenciált vizuális észlelés 
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- forma, méret, szín pontos felfogása 

- összetartozó részek értelmes egészként való észlelése (Gestalt-látás). 

- megadott formák–színek megtalálása, kiemelése egy képi környezetből (figura,            

háttér észlelése) 

- adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerése, megítélése 

- vizuális információk téri elrendezése 

- vizuális információk sorba rendezése, szekventálása 

- a hallott (auditív) információk pontos észlelése, megkülönböztetése – adott hangok 

kiemelése 

- adott hangok helyes egymásutániságának felismerése, hangcsoportok egységbe 

foglalása 

- összerendezett, koordinált mozgás, szem-kéz összerendezett, célszerű együttes mozgása 

- a látott-hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása(a 

keresztcsatornák együttműködése) 

- rövid idejű vizuális-verbális memória 

- szándékos figyelem - kb. 10 perces figyelemkoncentráció 

 

2.8.1 Ütemterv az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez 

 

Szeptember: szintfelmérések; csoportalakítások; egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; a 

kijelölt fejlesztési területek negyedévenkénti felülvizsgálata, havonkénti nyomon követéssel az 

egész tanév folyamán.     

Szeptembertől januárig: egyéni és csoportos fejlesztések 

Február: értékelések, tájékoztatás a szülők felé 

Februártól májusig: egyéni és csoportos fejlesztések 

Június: értékelések, tájékoztatás a szülők felé 

 

Módszerek 

 

Életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, lehetőség szerint játékos, az érzelmi motivációra 

építve kerülnek kialakításra. 

 

Kidolgozott fejlesztő programok 

Mozgás terápiák 
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Gyógyúszás 

Diszlexia, diszgráfia terápia 

Diszkakúlia terápia 

Annak ellenére, hogy a szakirodalom értelmi sérülésnél nem tartja relevánsnak a diszlexiát, 

diszgráfiát és diszkalkúliát, terápiás fejlesztő terápiás, fejlesztő programunk sorába beemeltük 

ezeknek a tanulási zavaroknak a korrekcióját, mivel úgy tartjuk, hogy lassabban ugyan, de 

eredményesek az ilyen irányú foglalkozások. 

 

Egyéb fejlesztő terápiák 

Érzékszervek működésének fejlesztése 

Érzelmi intelligencia 

Beszédfejlesztés 

Viselkedés korrekciós módszerek 

Figyelem fejlesztő gyakorlatok  

Kommunikációs készség fejlesztése 

Családpedagógiai módszerek  

Tanulást segítő programok 

Informatika és audiovizuális technika alkalmazása 

Relaxációs módszerek 

2.8.2 A fejlesztés fő területei 

 

Nagymozgások 

- kúszás, mászás, járás, futás, ugrások, dobás, szökellések, önazonosság, testfogalom,    

testséma, testi egészség. 

Szenzomotoros integráció (érző-érzékelő idegi szabályozás összhangja) 

- egyensúly, ritmus, téri- és idői tájékozódás, reakcióidő növelése, taktilis érzékelés, téri 

orientáció, oldaliság. 

 

Perceptuomotoros készség (érzékelő-észlelő mozgások) 

- a halláshoz és a látáshoz kapcsolódó érzékelő-észlelő mozgásfejlesztések, hallási  

diszkrimináció, hang-szó-szöveg összefüggése, szerialitás, vizuális diszkrimináció,  

szemmozgás koordináció, alak-háttér megkülönböztetése, vizuális emlékezet,  

finommozgások vizuomotoros koordinációja, térbeli formaészlelés, azonosságok– 

különbözőségek meglátása, vizuomotoros integráció. 
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Személyiségfejlesztés 

A foglalkozások légköre, az életkori sajátosságok figyelembevétele, a játékosság mind 

hozzájárulnak a jótékony cserehatáshoz mely végső soron a pszichomotoros és a motoros-

pszichés kiegyensúlyozott fejlődést eredményezi. 

A személyiség fejlesztésekor fontos figyelembe venni a fejlesztőpedagógus személyiségét is. 

 

Pszichomotoros fejlesztés részterületei 

 

Téri–idői tájékozódás  

 

A testséma és a téri tájékozódás két olyan terület, amelyek a fejlesztés folyamán 

szétválaszthatatlanok egymástól. Elméletben a pontos meghatározás és megértés érdekében 

szétbonthatók, de a gyakorlatban már csak a térben való elmozdulás, hely-helyzetváltoztatás 

miatt is összekapcsolódnak. Inkább hangsúlyeltolódásról beszélhetünk az egyik vagy másik 

terület javára. Ha rangsorolni szeretnénk, akkor azt mondhatjuk, hogy a testséma 

részképességeink egyik alappillére, amelyre a téri tájékozódás épül. Részképességeink mereven 

nem választhatók el egymástól, az egyik megléte szükséges a másik fejlődéséhez. Egy 

hierarchikus rendszerben épülnek egymásra, és egyénekre jellemző sajátos mintázatot alkotnak. 

 

Testséma 

 

Ezen terület alapja a testkép kialakulása, a test testrészeinek megismerése. A gyermekeknek 

meg kell ismerniük saját testük felépítését, meg kell tapasztalniuk testrészeik létét, kiterjedését, 

és természetesen meg is kell tudniuk nevezni azokat. Fel kell velük fedeztetni testüket, annak 

azonosságait és különbözőségeit, és mindezekkel együtt elfogadtatni velük. A testről alkotott 

kép kialakítása a mozgásban fejeződik ki, csakis mozgással együtt tapasztalható meg. Először 

a főbb testrészeket kell megismerni, megnevezni, majd ezt követik a testrészek részei. A 

folyamat része a szimmetria fokozatos tudatosítása is. A fejlesztés legfontosabb eszköze a 

tükör, melyben a gyermekek látják magukat, másokat, ténylegesen szembesülnek saját – és 

mások – testének tulajdonságaival. (méret, alkat, színek). A gyakorlati munka során nem csak 

a testrészeik helyét, nevét, kiterjedését tanulják meg, hanem azok funkcióját, mozgathatóságát 

is. Ez már a testfogalom tudatosítását segíti elő. Fontos a testrészek többféle módon történő 
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érzékeltetése, ennek megfelelően a jobb-bal színnel, szalaggal történő jelölése, jobb-bal fo-

galmának fokozatos kialakítása. Kezdetben elég csak érzékeltetni a két oldal létét (jobb=be-

mutatkozós kezünk, bal=dobogó szívünk), a megnevezés később is ráér. 

 

Téri tájékozódás 

 

A saját test pontos ismerete, viszonyítása ad segítséget a térben való eligazodáshoz. A 

gyermekek önmagukhoz viszonyítva lesznek képesek meghatározni a környezetükben lévő 

tárgyak elhelyezkedését, később pedig a dolgok helyét egymáshoz viszonyítva is meg kell 

tudniuk határozni. A testsémához tartozó ismereteket a mozgás rendszerén belül sajátítják el, 

hiszen e tevékenységi forma áll legközelebb fejlettségi szintjükhöz. Mozgás közben van 

lehetőségük arra, hogy megtapasztalják a térirányok elhelyezkedését, majd később a térben való 

elmozdulások neveit (előre, hátra, oldalra, mellette, mögötte, alatta, fölötte). Ezeket a 

tapasztalatokat nehéz megfogalmazni, nem mindig tudjuk számukra megfelelően szavakba 

önteni. Kezdetben el kell fogadnunk azt, hogy a térben el tudnak igazodni, értik a térirányokat 

jelölő szavak jelentését. Az önálló meghatározás, megnevezés elég lesz később is. Minden, ami 

állandóan változik nehezebben felfogható, de ha nap mint nap tapasztalják a folyamatos 

változásban rejlő állandóságokat, akkor hamarabb bevésődik. A mozgás az, melynek elemei 

megismételhetők, követhetők, és térben nemcsak láthatók, hanem tapasztalhatók, 

kivitelezhetők is. Ugyanakkor a mozgás már önmagában véve is egy örömforrás a gyermekek 

számára. 

 

 Idői tájékozódás 

 

Az idői relációk, összefüggések megértése talán a legnehezebb a gyermekek számára. Míg a 

mozgás kivitelezhető, érezhető, látható, addig az időben való tájékozódás megfoghatatlan 

számukra. Segítő tényező, ha mindent valamilyen eseményhez, cselekvéshez, tevékenységhez 

kötünk.  

 

Lateralitás (oldaliság)  

 

Szem-kéz-láb dominancia (egyik vagy másik oldal hangsúlyozottsága) 

 

A gyermekek születésüket követően már elkezdenek mozogni, és ehhez kapcsolódva kezd 
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kirajzolódni a mozgásközpont helye az agyban. Az emberiség nagyobb százalékára az agy 

baloldali féltekéjének domináns szerepe a jellemző, ami eredményezi – ha semmilyen zavaró 

tényező nem befolyásolja – a jobb oldali szem-kéz-láb dominanciát. A lateralitás kialakulása 

egy igen hosszú folyamat, mely a kisgyermekkor, óvodáskor egészét felöleli. Fejlődésének 

alapja egy megfelelő mozgás- és érzékszervi fejlődés, mely folyamat végkifejletének tekinthető 

a dominancia kialakulása. 

A testséma fejlesztésének nagy szerepe van az oldaliság alakulásában. A páros testrészek 

felfedeztetésével, érzékeltetésével, megérintésével alakul ki tudatukban a két oldal léte. A 

gyakorlati munka során fontos az állandó szóbeli megerősítés arra vonatkozólag, hogy ezekből 

kettő van. (Pl.: Érintsd meg az egyik térded! Most érintsd meg a másik térded is!) Az ilyen 

típusú gyakorlatok során szerzett tapasztalatok sokaságából alakul ki az oldalak elkülönülése, 

azok megnevezése, megkülönböztetése; a tér irányokra történő felosztása, ennek 

eredményeként pedig a lateralitás. 

A kezesség megállapítása nem minden esetben egyszerű. Pontos megfigyeléseket kell végezni 

a gyermekek tevékenységeit vizsgálva. Azoknál a feladatoknál, ahol a két kéz közös munkájára 

van szükség (pl.: gyümölcsszeletelés), egyértelműen nem dönthető el. A nehezebb feladatok 

kivitelezését általában a domináns kéz végzi (pl.: tárgyak egyensúlyozása, guruló tárgyak 

megfogása). Tapasztalható a vegyes kezűség problémája is, amikor a gyermek egyik keze sem 

domináns, hol az egyiket, hol a másikat használja. Találkozhatunk, olyan esetekkel is, amikor 

a kezességhez nem azonos szem-láb dominancia párosul (pl.: jobb kezességhez bal láb 

használat társul). 

A fejlesztő munkát a nagymozgások területénél érdemes kezdeni, összekapcsolva a testséma- 

és téri tájékozódás alakításával. Hiszen, ahogyan az előzőekben említésre került, az oldaliság 

kialakulásának talaja a testséma (páros testrészek), ami szorosan összekapcsolódik a téri 

tájékozódás fejlődésével a mozgás keretén belül. 

 

Mozgásfejlesztés 

 

A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája, mondhatnánk lételeme. A 

mozgásos tevékenység az alapja egészséges fejlődésüknek. Fejlesztő hatással bír egész énjükre, 

szellemi és fizikai állapotukra egyaránt. Kedvezően befolyásolja személyiségfejlődésüket, 

ugyanakkor a környezet által közvetített információk nagy részét mozgásos tevékenységek által 

szerzik meg. A mozgás fejleszti a gyermekek testsémáját, téri tájékozódását, egyensúlyérzékét, 

a test összerendezett (koordinált) mozgását, állóképességét, izomrendszerét, testi erejét és 
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közvetve a kognitív képességeket. 

Sok más fejlesztési területtel összekapcsolódik, jelen esetben mondhatjuk, hogy a fejlesztő 

munka alapja. A mozgásfejlesztés egyik fontos szabálya a fokozatosság elvének érvényesítése, 

a nagymozgásoktól haladva a finommozgások felé. Csak akkor szabad a következő, nehezebb 

gyakorlatot végeztetni, ha az előzőt teljes biztonsággal kivitelezni tudja a gyermek. A másik 

fontos követelmény a többszöri helyes bemutatás a fejlesztő személy részéről, ugyanakkor a 

pontos megfigyelés és lemásolás a gyermekek részéről. 

 

Nagymozgások 

 

Ide tartoznak az alapmozgások (járás, futás, ugrás, csúszás, kúszás, mászás, dobás). A 

mozgásformák nem veszíthetnek fontosságukból, hiszen az adott mozgássor egyszerre több 

funkciót is fejleszt. A fokozatosság elvét betartva, és a folyamatos ismétlések eredményeként a 

mozdulatok vagy mozgássorok egyre pontosabbá válnak, tovább finomodnak, részleteiben 

pedig specializálódnak (pl.: a szökdelésből ugrás lesz). 

A gyakorlati munka során fejlesztési sorrend csak abból a nézőpontból alakítható ki, hogy mely 

terület, funkció fejlesztésével kapcsoljuk össze a tevékenységet, hiszen valamennyi 

mozgásforma nehézségi foka változtatható, még a legegyszerűbb is bonyolítható. A mozgásos 

gyakorlatokat mondókákkal, rövid versekkel érdekesebbé lehet tenni, ami jó hatással van a 

ritmusérzék fejlődésére. 

 

A mászás-terület nehézségi sorrendben megtervezett fejlesztési terve:  

- talajon történő mászások térden és kézen támaszkodva 

- talajon történő mászások talpon és kézen támaszkodva 

- talajon megjelölt sávokban történő mozgássorok 

- a megjelölt sávok szűkítése 

- talajon történő mászások hátrafelé térden és kézen támaszkodva 

- talajon történő mászások hátrafelé talpon és kézen támaszkodva 

- talajon megjelölt sávokban történő mozgássorok hátrafelé 

- a megjelölt sávok szűkítése 

- az előző analógiát követve padon végeztetve a mozgássorozatot 

- az előző analógiát követve pad páron végeztetve a mozgássorozatot oda–vissza   

irányba 
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Finommozgások  

 

A mozgások e csoportjába azon mozdulatok, tevékenységek tartoznak, melyek kivitelezéséhez 

a kézre van szükség. Úgy is szoktuk említeni, hogy „kézügyesség". A gyermekek iskolába 

kerülése előtti időszakban szintén nagyfokú figyelmet kell fordítani a finommotorika 

fejlesztésére. Fontos, hogy az írástanulás folyamata minél kevesebb nehézségekbe ütközzön, 

ugyanakkor a kézügyességre a többi tantárgy ismereteinek elsajátításánál is igen nagy szükség 

van. 

Az aprólékos mozgások kivitelezése kisebb izomcsoportok, izomrészek elkülönített sza-

bályozását, rugalmas izomműködését igényli. Minél jobban képesek erre az irányításra a 

gyermekek, annál inkább összerendezettebbek, koordináltabbak lesznek mozdulataik, egyre 

nehezebb és bonyolultabb tevékenységek elvégzését teszi lehetővé számukra. 

A finommozgások fejlesztésének alapja a kéz és az ujjak izomzatának erősítése és lazítása, az 

ujjmozgások tökéletesítése, a kéz mozgékonyságának fejlesztése. A gyakorlati munkához 

számos tevékenység tartozik. 

Ezek a következők: ujjgyakorlatok játékos mozdulatokkal, rövid ritmusos mondókákkal, ver-

sekkel kísérve. Színezés, rajzolás, vonalvezetési gyakorlatok, ragasztás, nyírás, gyurmázás, 

festés, varrás, ujjbáb készítés. A kéz ügyességének fejlesztése során is ügyelni kell a fokoza-

tosságra. Soha nem szabad a munkát a feltárt hiányosság gyakoroltatásával kezdeni. Mindig 

egy alacsonyabb szintű tevékenység begyakoroltatása alapozza meg a következő nehezebb 

funkció fejleszthetőségét, fejlődését. Fontos, hogy megtaláljuk azt a területet, ahol a 

feladatvégzés szinte tökéletes, ezáltal biztos alap a kiinduláshoz, ugyanakkor már a tréning 

kezdetén sikerélményhez jut a gyermek. Például: nagyméretű golyók fűzése merev pálcára, 

majd fonálra – fokozatosan csökkenő nagyságú lyukakkal fűzés vékony fonálra, zsinórra –apró 

gyöngyök fűzése damilra, cérnára. 

 

Egyensúlyérzék 

 

A helyzet-helyváltoztatás, mozdulat, mozdulatsor, egyszóval mindenféle mozgás esetében jelen 

van az egyensúlyozás. Ahhoz, hogy a motoros tevékenységeket kivitelezni tudjuk, 

nélkülözhetetlen az egyensúlyérzék bizonyos fejlettségi foka. Ezt a területet éppen olyan fontos 

fejleszteni, mint a többit. A szakirodalmak az egyensúlyozó képesség fejlődésének első jelentős 

kezdeti szakaszának a 4-8 éves kort jelölik meg. Ez nem azt jelenti, hogy korábban nincs jelen. 

Ez a képesség segít például abban, hogy a csecsemőkorú gyermek át tudjon fordulni egyik 
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oldaláról a másikra, az egyéves korú gyermek meg tanuljon járni. Az egyensúlyozás lényege, 

hogy a gyermekek a test kibillent egyensúlyából minél hamarabb vissza tudjanak térni. 

Természetesen minél rövidebb ez a visszatérési idő, annál fejlettebb az egyensúlyérzék 

képességük. Ehhez azonban sok gyakorlásra van szükség. Az egyensúlyérzékelésért felelős 

szervünk a fül, az érzékelő központ a belső fülben található. Ahhoz, hogy az ember egyensú-

lyozni tudjon, alátámasztási felületre van szüksége, így jelen esetben a talp fontos szerepet tölt 

be. A fejlesztő tréning folyamán – mint valamennyi képesség esetében – szintén figyelni kell a 

fokozatosság elvének betartására. Ennek megfelelően a nagyobb alátámasztási felületen 

végzendő feladatoktól kell haladni a kisebb felületeken végzendő gyakorlatok felé. 

Természetesen a nehézségi fokozatokat is figyelembe kell venni, például csúszások lejtőn 

(padon): egész testfelületen (hason, háton) – a test oldalán sarokülésben (előre, háttal) –

térdelőtámaszban (előre, háttal); nehezíthető a feladat, ha párosan végzik a gyermekek a 

gyakorlatokat. 

2.8.3 Beilleszkedési és  magatartási zavarok 

 

A beilleszkedési és magatartási zavar komplex jelenség, a személyiség problémája, amelyben 

értelmi, érzelmi és akarati tényezők ötvöződnek.  

A zavar létrejötte egy folyamat eredménye, melynek kezdete többnyire az első óvodás-iskolás 

években és a családi háttérben keresendő.  

Általános feladatunk súlyos magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulóknál a szakértői 

bizottságokkal való kapcsolat felvétele, és szakvélemény kérése. 

A szakértői bizottságok pszichológusainak javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a 

tanuló támogatása, osztályközösségbe történő visszaillesztése, és kapcsolatainak javítása 

osztály- és iskolatársaival a pszichológus és a fejlesztő pedagógusok közreműködésével. 

A kitűzött célok elérése érdekében folytatott tevékenység alatt mindvégig előttünk áll, hogy 

minden gyerek individuum. 

 

A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba soroljuk: 

− Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrendszer, 

konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiány, szabálytartás 

hiánya), illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás, 

agresszivitás, stb. 



60 

 

− Tanulási nehézségek váltják ki a problémát (percepció-dyslexia, dysgrafia, figyelem-

hiperaktivitás, kommunikáció-autisztikus jelek, a szenzomotoros mozgás fejletlensége, csak 

szekunder jellegű memória). 

− Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, szeretet- és 

figyelemhiány, túlzott elvárások stb.) 

A további célok csak az okok (részleges) elhárításával érhetők el, ennek megfelelően a fenti 

csoportok mindegyike számára más-más feladatok adódnak. 

Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi 

fejlődést, a testi–lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és 

környezetével egyensúlyban éljen. 

 

 

CÉLKITŰZÉSEK Feladatok Kritériumok 

I. Pszichés zavarok esetén: 

az adott diszfunkció 

csökkentése, esetleg 

megszüntetése 

a korábbi fejlődési szakaszban 

gyökerező hiányosságok és 

torzulások feltárása, 

rendezése, újratanulása. 

Érzelmi életük egyensúlyban 

tartása, sikereik és kudarcaik 

egészséges feldolgozásának 

segítése. 

 

A kompenzáló 

magatartásformák elhagyása. 

 

 

Az okok (diszfunkció) 

felkutatása különböző 

diagnosztikai módszerekkel 

(pszichológus). 

A diszfunkció kezelése 

megfelelő terápiákkal: 

    - személyiségfejlesztés 

       egyéni és csoportos  

       tanácsadás, relaxáció 

       kognitív terápiák  

    - kommunikáció 

       szerepjátékok 

       szerepáttétel 

       szituációs játékok 

Életkorának megfelelően a 

gyermek is értse meg a 

problémát. 

Érezze szükségét és fogadja el 

a segítségnyújtást. 

Kooperáljon (tanácsadó- 

kliens kapcsolatban). 

Csökkenjenek a szorongások. 

A megküzdő mechanizmusok 

erősödjenek. 

Érzelmi reakcióik a 

helyzethez adekvátak 

legyenek. 

Kompenzáló mechanizmusaik 

száma és intenzitása 

csökkenjen. 

 

II. Tanulási zavar esetén: Beszédfejlesztés (logopédus): 

- arány- és hangsúlyeltolódás 

alkalmazása, 

A fejlesztő és fejlesztett 

összmunkája eredményeként 
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CÉLKITŰZÉSEK Feladatok Kritériumok 

A tanulási nehézség 

csökkentése vagy 

megszüntetése  

(ez feltételezi az ezt kiváltó 

ok megszüntetését). 

 

 

 

 

 

- a környezet pontos 

észlelésén és tapasztalásán 

alapuló fejlesztés. 

 

A tanulási zavart kiváltó okok 

felderítése és kiküszöbölése a 

fejlesztő pedagógusok által. 

Képesség és készségszint 

felmérés. 

 

Fejlesztő, felzárkóztató 

programok kidolgozása 

személyre szabottan, 

részleges kiemeléssel, arány 

és hangsúlyeltolódással. 

A támasztott követelmények 

pontos, objektív 

meghatározása az egyén 

lehetőségeihez mérten. 

 

A teljesítményorientáltság 

csökkentése. 

 

Oldott, bensőséges, 

szeretetteljes légkör 

megteremtése. 

 

 

Valamennyi apró, pozitív 

irányba történő változás 

megerősítése. 

 

fejlődés, változás 

mutatkozzék. 

(A fejlődés mértéke és 

ritmusa problémánként és 

tanulóként változó.) 

 

Legyen látható eredménye a 

fejlesztésnek az adott tanuló 

korábbi szintjéhez képest. 
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CÉLKITŰZÉSEK Feladatok Kritériumok 

A negatív kompenzáló 

magatartás ignorálása, más 

kompenzálási lehetőségek 

feltárása, az okok 

megszüntetése. 

Törekvés a szülőkkel való 

együttműködésre. 

III. Szocializációs zavar 

esetén: 

mivel a problémák a gyermek 

rendszerint a korai 

szocializáció rendellenes 

tanulási folyamatából, illetve 

a családi diszfunkciókból, 

vagy a szűkebb környezetéből 

erednek, ezért a problémából 

adódó zavarokat csupán 

csökkenteni tudjuk, de 

megszüntetni nem.  

 

Célunk tehát a kompenzálás 

és a kooperáló szülők segítése 

a nevelési kérdésekben. 

 

 

 

 

Fontos, az életkori 

sajátosságok ismeretében, az 

iskolás gyermektől elvárható 

viselkedésformák, és a még 

nem követelhető kontroll 

szétválasztása. 

 

Pontos meghatározása annak, 

amit elvárunk a gyermektől és 

ennek a gyermek számára jól 

érthető (életkorának 

megfelelő) közlése. 

 

Feladatunk a pozitív 

modellnyújtás, a pozitív 

megerősítés és a minősítés. 

A gyermekben rejlő pozitív 

értékeknek kiaknázása. 

 

Szeretetteljes, meghitt légkör 

megteremtése. 

Tudja, hogy mit várnak el 

tőle. 

 

Döntéshelyzetben tudjon jó és 

rossz, helyes és helytelen 

között választani. 

 

Legyen képes elfogadni és 

követni a pozitív modellt. 

Érezze tanárai, nevelői jó 

szándékát. 

 

 

2.8.4 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 
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Az iskolába járó gyermekek jelentős része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. 

Felzárkóztatásukhoz a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások nyújtanak 

segítséget, és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti megszüntetését. 

Ennek leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, családlátogatások, 

szülői értekezletek, fogadónapok, nyílt tanítási napok. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal 

való foglalkozást differenciáltan, csoportbontással oldjuk meg. 

 

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha 

- szórt figyelmű; 

- nehezen tud koncentrálni; 

- gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat; 

- túlmozgásos vagy túlzottan lassú; 

- kézügyessége fejletlen; 

- lassan vált át egyik feladatról a másikra; 

- olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak; 

- a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel  

- valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. 

A felzárkóztatás célja 

 

- A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való  

bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség  

megteremtése. 

- Készségek, képességek fejlesztése. 

- A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás révén 

a napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat megszervezése. 

- Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása. 

- Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános 

emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében. 

- Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése.  

   

Tevékenység Módszer Felelős Határidő 
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1. A tanulási 

kudarcnak 

kitett tanulók 

felismerése 

- képességek felmérése 

iskolába  

  lépéskor – prevenció  

Sindelar, ABC teszt 

- képességek felmérése az  

  iskoláztatás folyamán; pl.  

  induktív gondolkodás 

mérése 

gyógypedagógus, 

szakértői bizottságban 

 fejlesztő pedagógus, 

pszichológus  

tanév eleje 

megfigyelés tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

gyógypedagógus 

folyamatosan 

dokumentumelemzés (a 

tanuló iskolai 

produktumainak célirányos 

áttekintése) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

gyógypedagógus 

tanév eleje, 

illetve közben 

beszélgetés (gyerekkel, 

szülővel) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

folyamatos 

a tanulók tanulási 

szokásainak felmérése 

(kérdőív) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

első félév 

2. A tanulási 

kudarcnak 

kitett tanulók 

fejlesztése 

(az iskolán 

belül) 

egyéni fejlesztés (fejlesztési 

terv alapján) 

pedagógus, gyógypedagógus folyamatos 

differenciált tanóravezetés minden pedagógus folyamatos 

korrepetálás érintett pedagógus folyamatos 

napközi, tanulószoba napközis nevelő, 

tanulószoba-vezető 

folyamatos 

előkészítő évfolyam (az első 

osztály sikertelen elvégzése 

esetén az első osztály 

megismétlése a szülő 

kérésére) 

érintett pedagógus tanév vége 
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mentesítés bizonyos tárgyak 

értékelése alól 

igazgató, tanító, szaktanár, 

szakértői bizottság 

szakemberei, szakértői 

bizottságok szakemberei 

tanév eleje, 

illetve 

folyamatos 

  kis létszámú osztályok iskolavezetés, tanító, 

gyógypedagógus 

tanév eleje, 

ill. 

folyamatos 

tanulásmódszertan, tanulás 

tanítása 

osztályfőnök vagy a 

napközis/tanulószobás 

pedagógus 

tanév eleje, 

illetve 

folyamatos 

tréning (tanulástechnika, 

koncentráció stb.), relaxáció 

gyógypedagógus, pedagógus folyamatos 

3. A tanulási 

kudarcnak 

kitett tanulók 

fejlesztése 

(iskolán kívül) 

a tanulási zavarokkal küzdő 

tanulók speciális 

szakemberekhez történő 

irányítása (szakértői 

bizottságok, orvosi 

intézmények) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

gyermekvédelmi felelős 

folyamatos 

4. A fejlesztés 

hatékonysága, 

értékelés 

a tanulók tanulási 

szokásainak felmérése 

(kérdőív) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

tanév vége 

dokumentumelemzés (a 

tanuló iskolai 

produktumainak célirányos 

áttekintése) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnökgyógypedagógus 

tanév vége 

fejlesztő szakemberek 

szöveges értékelése az egyéni 

haladásról 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus 

negyedévente, 

illetve tanév 

végén 

megfigyelés tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

gyógypedagógus 

folyamatos, 

illetve tanév 

vége 
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tanulmányi eredmények 

elemezése 

(dokumentumelemzés) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesztő 

pedagógus, gyógypedagógus 

tanév vége 

beszélgetés (gyerekkel, 

szülővel) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

tanév vége 

 

Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanulási zavar vagy a tanulási nehézség 

magatartászavarral és a szociális hátránnyal gyakran együtt jelentkezik, egymással szoros 

kölcsönhatásban van. A mindehhez társuló egyéb fogyatékosság tovább súlyosbítja a helyzetet, 

a problémát még inkább összetetté teszi. 

 

A tanulási nehézség vagy a tanulási zavar oka lehet születési, fejlődési rendellenesség illetve 

fogyatékosság vagy kisgyermekkori betegség. 

 

Ez megmutatkozik a következőkben: 

• az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjén (hibás ejtés, szegényes szókincs, a 

szövegemlékezet fejletlensége). 

• olvasás-írás és a számolás zavara 

• mozgáskoordináció zavara 

• kialakulatlan testséma, tér- és irányérzékelési bizonytalanság 

• ritmusérzék fejletlensége 

• a vizuális elemző- és megfigyelőképesség gyengesége 

• a tartós figyelem hiánya 

 

Az iskolai tanulási kudarcok hatására a gyermekben olyan pszichés tünetek alakulnak ki, 

(érzelmi labilitás, szorongás, önbizalom hiánya, hiperaktivitás stb.) amelyek kedvezőtlen 

magatartási megnyilvánulásokat eredményeznek. 

 

Ehhez társulnak olyan szociális kapcsolati zavarok, mint például a nem megfelelő anya- 

gyermek kapcsolat, az ingerszegény környezet, az elhanyagolt családi háttér stb. 
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Tapasztalataink alapján ezek a gyermekek a normál iskolai körülmények között, nagyobb 

létszámú osztályban, a megszokott módszerekkel nem képesek a tanulásban előrehaladni, 

fejlődni. 

 

Az egyes képességek terén jelentkező elmaradás, lassúbb fejlődés rendszerint más pszichikus 

folyamatokkal is kapcsolatos. Például a felidézés nehézségei többnyire az észlelés és a 

megfigyelés folyamatainak elégtelenségeivel is összefüggenek, ezért elképzelhetetlen egy- egy 

képesség elszigetelt fejlesztése. Mindig a különböző intellektuális és érzelmi tényező együttes 

feltárására és fejlesztésére törekszünk. 

 

Az érdeklődés a megismerő tevékenység belső motívuma. A képesség fejlődésének a belső 

aktivitás a legfontosabb indítéka, amely a tanulást, a valóság megismerését örömteli, szívesen 

vállalt tevékenységgé teszi. Lényeges, hogy a gyermeknek sikerélményt nyújtson a feladatok 

megoldása, hiszen ez növeli az érdeklődését, fokozza az erőfeszítést. 

 

Az egyéni fejlődés szempontjából döntő fontosságú a szocializációs képességek, a társas 

kapcsolatok kialakítása. A tanulási zavar vagy nehézség társas beilleszkedési zavarral is 

párosulhat. Jobb intellektuális teljesítmény erősebb szociális kontaktussal járhat együtt. 

 

Az értékelő-minősítő viszonyt fel kell váltani a megértő-okkereső beállítottságnak. A tünetek 

megváltoztatására, illetve kiküszöbölésére irányuló alkalmi, gyors beavatkozások nem oldják 

meg a személyiségzavart, nem eredményeznek hosszabb távon is ható belső pszichikus 

változást a gyermeknél. A zavar igazi korrekciójáról csak akkor beszélhetünk, ha az okok 

ismeretében a tanuló mindennapi életfeltételei, tevékenysége folyamatában törekszünk a 

pszichikus folyamatok befolyásolására. Fontos tényező tehát a tevékenységek feltérképezése, 

megfelelő környezet biztosítása, a megfelelő eszközök használata. 

 

A tanulási kudarc komplex jelenség, ezért a leküzdésére irányuló tevékenységnek is 

sokoldalúnak kell lennie. A fejlesztő osztályok tanulóiban - még a felsőbb évfolyamokon is - 

nagyon erős az osztályfőnökükhöz és a többi tanárhoz való személyes kötődés. Igénylik a 

mindennapi együttlétet, a gondok rendszeres megbeszélését. Az így kialakított oldott légkör 

feltétele a sikeres munkavégzésnek. Gyakran az otthoni környezet nevelési hiányosságait is az 

iskolában kell pótolni. A szülők nagy része nem motivált arra, hogy gyermekét a tanulásban 



68 

 

segítse, de még arra sem, hogy teljesítményét értékelje. Ezért kiemelt helyen kell foglalkozni a 

helyes tanulási szokások és képességek kialakításával, a helyes önértékeléssel. 

 

2.8.5 Alkalmazott pedagógiai módszereink, elveink a fejlesztő tevékenységben 

 

• A tananyagot főként az elsajátítás módjában, tempójában igyekszünk a tanulók 

egyéniségéhez alkalmazni. 

• A fejlesztéssel foglalkozó pedagógusok meghatározott órarend szerint emelik ki a tanulókat 

az órákról, szabadidős tevékenységekről, és a fejlesztő foglalkozások keretében változatos 

módszerekkel fejlesztik a tanulók személyiségét és tárgyi tudását.   

• A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden tanár feladatának tekinti. 

Fokozottan figyelünk arra, hogy a diák – a családi kommunikációs kapcsolat hiányából 

adódóan is – vagy egyáltalán nem érti a tankönyv szövegét, vagy egyszerre csak egy utasítás 

végrehajtására képes. 

• Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket, 

szakkifejezéseket. A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi munkába. Az első 

félévben nem érdemjeggyel értékelünk. 

• Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az ismeretek 

alkalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a vázlatkészítés, és annak 

megtanulása. 

• Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre. 

• Az olvasási nehézségek miatt a gyerekek nagy része auditív módon képes csak az ismeretek 

befogadására, ezért a szemléltető eszközök használatát a vizuális képességek szempontjából 

is fontosnak tartjuk. 

• Az írási, olvasási és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek tanításakor és 

teljesítményértékelésekor speciális pedagógiai módszereket alkalmazunk. 

• A felvett tananyagok a csökkent olvasási igényt is pótolják, kiegészítik a tanári közlést. 

Munkánkat megkönnyítik az írásvetítőkhöz készült fóliák, az előre elkészített feladatsorok, 

megoldási kulcsok, az IKT eszközök alkalmazása. 

• Jelentősen növelik munkánk hatékonyságát a játékok, amelyek egy része mozgásos 

tevékenység. Beépülnek az órai munkába, csökkentik a fáradság érzését, fejlesztik a tanulók 

mozgáskoordinációját, térérzékelését. 
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• Az egyes osztályok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer biztosítja. A 

felmérő feladatait az osztály szintjéhez alkalmazkodva állítjuk össze. Az év eleji, félévi és 

év végi felmérések kidolgozása iskolai szintű, egységes, értékelése szintén. A tanulságok 

levonása, összegzése a szakmai munkaközösség feladata. Az értékelés azonban azonos 

norma szerint történik. Az értékelésbe beleszámítjuk a választható szorgalmi feladatokat, 

amelyek többnyire valamilyen alapkészség gyakorlását segítik. A tanulók aktivitása szintén 

beleszámít az értékelésbe. Abban az esetben, ha a tanuló egyes tantárgyakból nagy 

lemaradást mutat, felzárkóztatás céljából az adott tantárgyat másik évfolyamon is 

tanulhatja, az intézményvezető engedélyével és a szülő beleegyezésével. 

 

2.8.6 Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő további programelemek 

 

A gyerekek túlnyomó többségének továbbtanulási esélye, műveltségük várható szintje az 

általános iskolából kilépve attól függ, hogy a gyermek milyen fejlettségi szinten kezdi meg 

tanulmányait az első évfolyamon, és a továbbiakban milyen képességekkel, készségekkel, 

jártasságokkal rendelkezik a tanuláshoz és egyéb ismeretszerzéshez. Ezt legoptimálisabban a 

kisiskolás korban lehet kialakítani (képességfejlesztés).  

 

Kiemelt területek: 

1. anyanyelvi (dyslexia, dysgrafia) 

2. matematikai (dyscalculia) 

Mint ahogyan az előzőekben említést kapott értelmi sérülésnél ugyan nem releváns az ilyen 

irányú fejlesztés, ennek ellenére egyes esetekben kiváló eredményeket lehet elérni, így 

alkalmazzuk. 

 

A tanulók képességeinek nehézségei összefügghetnek a különböző értelmi és személyiségi 

folyamatok problémáival is. 

Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Dysgrafia, dyslexia esetén: 

Az írás, olvasás 

elsajátításának, tanulási 

zavarainak csökkentése, ha 

lehet megszüntetése. 

Diagnosztizálás, okok 

feltárása (logopédus, 

pszichológus). 

Dysgrafia, dyslexia 

korrekciója:  

A gyerekek legyenek 

tisztában problémáikkal. 

Fogadják el az erre irányuló 

javítást, segítséget 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Az elmaradások mielőbbi 

felismerése, korrigálása. 

Súlyosabb esetekben speciális 

szakemberhez kell juttatni a 

gyerekeket (pszichológus, 

logopédus, szakorvos, a 

szakértői bizottság 

szakemberei stb.) 

A pedagógus terápiás 

foglalkozásai, 

mozgásfejlesztés – 

finommotoros, nagymozgások 

erősítése,  

írástechnikai gyakorlatok 

(betűelemek, rajzok stb.), 

betűkapcsolási gyakorlatok, 

térbeli tájékozódás, 

kommunikációs képesség 

fejlesztése, korrekciója. 

Logopédiai foglalkozások: 

artikulációs gyakorlatok, 

akusztikus gyakorlatok 

(utánzás, térbeli tájékozódás), 

összeolvasás, olvasástechnika 

fejlesztése, 

intonáció, 

képzeletfejlesztés, 

szövegértés fejlesztése. 

Működjenek együtt 

mindenkori segítőjükkel, 

tanáraikkal, szakemberrel. 

Legyen az osztályközösség és 

a család megértő, elfogadó, 

segítő. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Dyscalculia esetén: 

A nehézségeket előidéző okok 

enyhítése, megszüntetése. 

A tünet intenzitásának 

csökkentése. 

A lemaradás korrigálása. 

Legyen képes a gyermek a 

matematikai gondolkodás 

elsajátítására korosztályának 

megfelelően. 

Diagnosztizálás, a 

legrövidebb időn belül a 

korrekció megkezdése. 

Fejlesztő pedagógus, 

pszichológus: 

korrigáló korrepetálás egyéni 

foglalkozással (méret, 

mennyiség, számfogalom 

kialakítása), 

logikus gondolkodás 

fejlesztése (következtetések, 

ok–okozat stb.), 

a sikertelenség, a 

kudarcélmény minimálisra 

csökkentése, 

az értéshez szükséges 

szókincs biztosítása, 

megértés gyakoroltatása 

(elemzés, összehasonlítás), 

figyelem korrekciója 

(memóriafejlesztés), 

önkontroll fejlesztése, 

kialakítása (önértékelés). 

A tanuló legyen partnere 

segítőinek. 

Gyakorlásaival önállóan is 

próbálkozzon problémája 

megoldásával. 

Legyen tisztában 

lehetőségeivel és 

képességeivel. 

Vállalja a „küzdést”. 

2.8.7 Tehetséggondozás 
 

A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges, hogy tanulóink 

versenyképes, használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert. Mindehhez szükséges az 

egyéniség, személyiség erőteljesebb fejlesztése. A magasabb szintű gondolkodási képességek 

erősítése, a természeti és gazdasági jelenségek értelmezése, a probléma megoldási technikák 

megismertetése, igazi műveltségélményhez juttatás. 

Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által 

kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy több 

területén az átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni. 

Speciálisan iskolánkban a tehetség jellemzői: határeset jellegű intelligencia, magas fokú 

kreativitás, a következtetés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, előítéletektől 

való mentesség, bizonytalanság tolerálása, becsvágy, kockázatvállalás, divergens gondolkodás, 

folyamatos kommunikáció, koordinált mozgás, kiemelkedő képesség valamely területen. 

 

A tehetség kibontakoztatását serkenti:  

• a megfelelő légkör megteremtése,  
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• a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje,  

• a bizalom,  

• a megfelelő szervezeti strukturáltság,  

• a játékosság. 

• probléma megoldási attitűd 

 

A tehetség kibontakoztatását gátolja:  

• a kreativitás lebecsülése,  

• a túlzott fegyelem,  

• a teljesítménykényszer. 

• sémákhoz való ragaszkodás 

• beszabályozottság 

 

A tehetséget fel kell fedezni, alakítani, fejleszteni, ösztönözni kell. Ez a környezet, s ezen belül 

ez az iskola feladata. Ehhez azonban ismernünk kell a tehetség megnyilvánulási formáit. 

Iskolánkban főleg a művészetekben és a sportban megnyilvánuló tehetségeket találunk. 

Az esélyegyenlőség csak abban az esetben valósulhat meg, ha a kedvezőtlen helyzetben élő, jó 

adottságokkal rendelkező gyermekek minél hamarabb hozzájuthatnak adottságaik, képességeik 

kifejlesztésének a lehetőségeihez. A speciálisan szervezett, céltudatos munkával, speciális 

gondozással és feltételekkel a kiemelkedő képességek fejleszthetők. Ahányféle emberi adottság 

és képesség van, annyi fejleszthető tehetséggé, s szinte ahány ember, annyi tehetséges ember is 

van. A felismert tehetség neveléséhez világosan megfogalmazott célra, mindenre kiterjedő 

nevelési koncepcióra és következetes, szorgalmas munkára van szükség. 

 

 2.3.7.1A tehetséggondozás szervezeti formái 

 

− A tanítási órán differenciált feladatok biztosítása. Csoportbontásnál fontos a 

viszonylagos homogenitás. Megvalósulhat a tantervdúsítás, tananyag gazdagítás. 

Egyes anyagrészekkel elmélyültebben foglalkozhatnak, gazdagíthatják a 

követelményrendszert, projektet készíthetnek, gyűjtő- és kutatómunkát végezhetnek.  

− Szakkörök 

− Képzőművészeti kiállítások 
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− Versenyekre felkészítés (iskolai, kerületi, országos) 

− Vetélkedők 

− Táborok 

2.9Környezeti nevelés 
 

A környezeti nevelés célja, hogy tanulóink értelmi képességeiknek megfelelően tudjanak 

tájékozódni a természeti és társadalmi környezetben, tudják, hogy a világ megismerhető. 

Nevelésünk fő célja a világ iránti érdeklődés felkeltése, erősítése és fenntartása. 

Sikerkritérium 

A megismerésből olyan érzelmi kapcsolat alakul ki, mely jó alapul szolgál egyfajta cselekvési 

késztetésre, viselkedésük fejlesztésére. Nyitott szemmel járnak a világban, észreveszik annak 

szépségeit és problémáit, és tesznek azok megszűntetéséért. 

2.9.1 Helyzetelemzés 

Szentendre a Visegrádi-hegység vulkáni eredetű hegyei által formált katlan dombjai között 

fekszik, a Duna Ipoly Nemzeti Park határán. 

 A terület gazdag folyóvizekben, több patak torkollik a Dunába. Közülük az Asztal-kő oldalán 

a Sztelin patak Pismány fölött, az Óvíz-patak pedig a Pap-sziget alatt torkollik a Dunába. 

Legbővizűbb a Bükkös-patak, mely a Dobogókő keleti oldalának vizeit gyűjti össze. Ismertebb 

forrásai a Sztaravoda-forrás az Ókúti völgyben, az Öreg-, a Ferenc-, a Sándor-, a János és a 

Gyopár-forrás. Különösen a bővizű Lajos forrás és a Saskő népszerűek. Számos forrás ered a 

város területén is. 

A déli fekvésű domboldal és a Duna nagy víztömege az egyébként mérsékelten meleg és száraz 

éghajlatot mediterrán jellegűvé módosítják. 

A hegyeket összefüggő, dús lombos erdők, a magasabb tetőket bükkösök borítják. Az 

alacsonyabb, melegebb lejtőkön a tölgyesek találhatók, különösen a molyos és a kocsánytalan 

tölgy. Fagyal, galagonya, kökény, szeder, valamint erdei szamóca is megtalálható a környéken. 

Gazdag a vidék gombában is. A Bükkös-patak környékén számtalan védett növényt lehet 

találni, ezek például a bánsági mételykóró, a pirosló hunyor és az erdei varfű. A párás klímában 

értékes égeresek nőnek. A környék növényei között sok gyógynövény is található, mint például 

az ezerjófű, kakukkfű, vagy a zsálya és a kamilla, de az erdei kosbor, kankalin, harangvirág 

többféle fajtáit is látni lehet ezen a környéken. Botanikai érdekesség a szentendrei rózsa. 

Állatvilága is gazdag, a külső területeken őzzel, szarvassal, rókával, erdei nyúllal és mókussal 

is találkozhatunk. Az utóbbi állat a Bükkös-patak partján is gyakorta látható. A gazdag 
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vegetációba tartoznak a kövirák, szarvasbogár, lepkék és egyenesszárnyúak, valamint a foltos 

szalamandra, zöldgyík, mocsári teknős és a vízisikló. 

A város Budapest agglomerációs részét képezi. Az utóbbi időben egyre többen telepednek le 

Szentendrén, a város lakossága folyamatosan nő. A 2000-ben mért adatok szerint a város 

lakossága 22.630 fő volt. A lakosság sokszínűségét a magyarokkal a több nemzetiség, többféle 

népcsoport (szerbek, dalmátok, görögök és svábok, bolgárok, zsidók, cigányok) együttélése is 

mutatja.  

A foglalkoztatottság az országos átlagnál jobb, mely Budapest közelségének köszönhető. 

Az úthálózatból kiemelkedő fontosságú a nagy forgalmú 11-es útvonal, mely sajnos kettészeli 

a várost.  

Szentendre történelmi múltja, látványosságai, rendezvényei vonzzák a turistákat. Templomai, 

műemlékei, lakóházai múzeumai sok látogatót hoznak a városba. Ezek közül kiemelkedő a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen). 

Hagyományos rendezvények a nagy ünnepekhez kapcsolódó városi rendezvényeken kívül a 

Nyári Színházi Fesztivál, az Ister napok, a Tavaszköszöntő Néptánc gála, a szüreti mulatság és 

a szerb búcsú, Szentendre Éjjel, Nappal nyitva. 

A város számtalan alapítványa és szervezete (Szalamandra Egyesület, Hód Egyesület, 

Biztonságos Városért Közalapítvány,stb.) közül iskolánk az Egészséges Városért 

Közalapítvánnyal és az Erdei Iskola Alapítvánnyal tart szorosabb kapcsolatot. 

Az iskola külső és belső környezete 

A közelmúltban megújult iskola épülete kívül és belül is egyaránt esztétikus. Elöl díszkert, hátul 

parkosított játszóudvar és tornapálya található. Az épület központi fűtése gázkazánnal működik, 

infrastrukturális adottságai jók. Elkülönítve gyűjtjük a papírt, egyéb szelektív hulladékgyűjtésre 

a város különböző pontjain létesült hulladékgyűjtő udvaraiban van lehetőség, melyből egyre 

több létesül. 

Az iskola komposztálóval is rendelkezik, mely jó példát mutat a szerves hulladék 

hasznosítására. 

2.9.2 A helyzetelemzésből következő konkrét környezeti nevelési feladatok 

• A helyi adottságok széles skálájának maximális kihasználása. A lehetőségek adottak, 

ezeket kell tudatosabban és jobban megismertetni tanulóinkkal. 

• A város kulturális értékeinek folyamatos megismerése. Anyaggyűjtéssel, 

könyvtárlátogatással, az újdonságok figyelemmel kísérésével. Vetélkedők szervezése a 

témában. 
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• A közlekedési kultúra fejlesztése tömegközlekedési járművökön és gyalog, szituációs 

játékokkal. 

• A tájékozódó képesség fejlesztése túrák szervezésével, melyen a térképismeretet is 

gyakorolhatnák tanulóink. 

• Kirándulások, táborok szervezése a tágabb környezet megismerése, összehasonlítása a 

hazai környezettel. 

• A Bükkös-patak rendkívül gazdag élővilágának megismerése, növény meghatározások 

végzése, gyógynövények gyűjtése. 

• A város szelektív hulladékgyűjtő udvarainak közzététele, propagálása a gyerekek és a 

szülők körében. 

• Rendszeres patak takarítás a város iskoláival közösen. 

• Az iskola kertjének gondozása. 

• Megemlékezés a környezetvédelmi jeles napokról. 

2.9.3 A környezeti nevelés színterei 

Érdekes és a nevelésnek is új színtereket adó környezetvédő, környezetismertető 

tevékenységünk átszövi az egész iskola oktatási-nevelési rendszerét. A környezeti nevelés 

tantárgyi vonatkozásainál fogva nemcsak a természettudományos tanórák feladata. Mivel 

elsősorban nevelésről, szemléletformálásról – nem csupán környezetvédelemről van szó-, így 

minden pedagógus kihasználhatja a témában rejlő lehetőségeket. 

Mindezt iskolánkban több szinten valósítjuk meg. 

2.9.4A környezeti nevelés tantervi tervezése 

1-2. évfolyam 

Feladatok, tevékenységek 

• Otthonunk, környezetünk tisztasága – Tapasztalatok gyűjtése – tiszta, szép – a rendetlen 

piszkos otthon, hogyan járulhatsz hozzá az otthonod, az iskolai környezeted 

tisztántartásához; témanapok – tüntessük el a szemetet az iskola folyosójáról, az udvarról, a 

játszótérről. 

• Természeti értékeink – Növények gondozása a tanteremben, az iskolaudvaron, az iskola 

előtt, - egy fa, egy bokor örökbefogadása az utcán, vagy a játszótéren, köztéren; a madarak, 

a rovarok megfigyelése, kedvenc házi állatok, hobbiállatok bemutatása az osztálytársaknak 

(az én cicám, kutyám, tengerimalacom, teknősöm, papagájom…). 
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• Környezeti ártalmak – Tapasztalatok gyűjtése az iskola településén a zsúfolt forgalmi 

útszakaszok levegőszennyezéséről, a kipufogógáz veszélyei – emberre, állatra, növényekre. 

• Helyes és helytelen szokásaink – A csomagoló anyagok eldobása az iskolában, az utcán, a 

járműveken – megfigyelések az utcán, a járműveken, a játszótéren – a helyes viselkedés – 

a hulladékgyűjtők használata az iskola településén. Rongálások – bútorok, berendezési 

tárgyak rendellenes használata, rongálások a köztereken, játszótereken, a parkokban. 

Károkozás az élő természetben – bokrok, fák ágainak, a virágos növények részeinek 

letörése, állatok zavarása. Helyes viselkedés a tereken, a növények, az állatok óvása. 

• Verseny a tiszta osztályért, a tiszta iskoláért.  

3-4. évfolyam 

Feladatok, tevékenységek 

• Otthonunk, környezetünk tisztasága – váltócipő, a papucs használata, fertőtlenítés, a 

szelektív hulladéktárolás, az elhasznált elemek különválasztása, hasznosítható háztartási 

hulladék (papír, a konyhai zöld hulladék elkülönítése). 

• Versenyek – tiszta iskoláért, iskolaudvarért, a díszített osztályért. 

• Természeti értékeink – ismereteink forrásai – gyermekenciklopédiák, természetfilmek, 

képek – mi a jó és mi a rossz a környezetünkben található növények és állatok számra, mi 

történik az örökbefogadott fával, madárvédelem – madáretetés télen, növények ültetése 

magról, palántáról – gondozás, a változás megvitatása. 

• Környezeti ártalmak, veszélyhelyzetek – tiszta és szennyezett területek észrevétele a 

lakóhelyen – ötletek – hogyan védekezhetünk a szennyeződés ellen? – természeti vizek a 

lakóhelyen – a víz minőségének vizsgálata többszöri visszatéréssel – vízminta; mit tesz és 

tehet az ember a vizek tisztaságáért? A környezeti zajok az iskola településén, a zajártalom, 

a közlekedés hatása az ember egészségére. 

• Helyes és helytelen szokásaink – helyes viselkedés a túrákon, az erdei sétán, a vizek partján 

– tudatos alkalmazás pl. madár lesen – anyagok és tulajdonságaik – környezetszennyező 

anyagok pl. műanyag, műanyagok eldobálása a természetben – veszélyes, káros anyag. 

Veszélyes hulladékgyűjtők az iskola településén. Helyes és helytelen TV nézés – a reklámok 

hatása, célja.  
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5-6. évfolyam 

Feladtok, tevékenységek: 

• Változások a környezetünkben, az otthonunkban, az anyagokban – Az időjárás változásának 

folyamatos megfigyelése, feljegyzések, rajzok. Szélsőséges változások – okok keresése – 

videofilmek, természetfilmek elemzése – hazai veszélyhelyzetek (viharok, árvíz, hóvihar, 

jégeső, erdőtűz…) ötletek – mit tehetünk? Mesterséges és természetes anyagok 

felhasználása az otthonunkban, a ruházkodásban. Hulladékkezelés modern technológiái – 

hulladék hegyek a településeken. Levegőszennyezés és közlekedés a lakóhelyen, az iskola 

településén. 

• Természeti és társadalmi környezet – Lakóházak megfigyelése, összehasonlítása – rajzok 

készítése – melyikben laknál szívesen? Miért? Környezettudatos építészet jellemzői. Az 

ember termelő tevékenységének hatása a természetes élővilágra – a környezet védett 

növényei, állatai. 

• Fogyasztói, vásárlói szokások – Személyes élmények a vásárlásról, példák a reklámok 

világából – túlzott fogyasztás ismérvei, következményei-, a természetbarát termékek 

értelmezése, megtapasztalása – mit együnk meg – a vásárolt termék összetevői – példák, 

termékösszetevők értelmezése, szavatossági idő a terméken – vásárolt áru, étel tárolása. 

7-8. évfolyam 

Feladatok, tevékenységek 

• Változások a környezetünkben, az otthonunkban – Tapasztalatok szerzése a használati 

tárgyaink, munkaeszközeink, szerszámaink változásáról – régi tárgyak elemzése, az 

otthonunk kellékei – modern tárgyak a kereskedelemben, a lakásban – előnyei, esetleges 

hátrányai. Összefüggés a környezetünk berendezése, a tárgyak funkciója, esztétikuma – 

valamint közérzetünk között – saját példák, tapasztalatok. Vágyak és lehetőségek 

egyensúlya. Jólét és a jól –lét fogalmak értelmezése – döntések saját életterünkre, 

életvitelünkre vonatkozóan. 

• Természeti és társadalmi környezet – Tapasztalatok szerzése a lakóhely gazdálkodásáról – 

régi, hagyományos gazdálkodási módok, állattartások, növénytermesztési eljárások 

(makkoltató rideg sertéstartás, juhtartás, ártéri gazdálkodás, irtások). Ezek hátrányai. 

Környezeti hatások. A gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen a közvetlen környezetismeret – 
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modern termelés környezeti hatása: vegyszerek, tartósítószerek, nagyüzemi termelés. Ipari 

méretű áramtermelés hatása a környezetre. Az Alaptörvény környezet védelméről szóló 

cikkeinek értelmezése.  

• Gazdálkodás az energiával – Tapasztalatok gyűjtése az erőművekről – képek, filmek, 

tanulmányi kirándulás – a természet kizsákmányolása az energiáért – alternatív 

energiaforrások – te mit tehetsz? Ötletek, lehetséges megoldások. A csatornahálózat 

állapota a településen – szennyvíztisztítási módok. Takarékosság a vízzel – a túlnépesedés, 

a globális felmelegedés és az ivóvíz-hiány összefüggései. Pragmatikus improvizációk a 

természeti, ökológiai katasztrófákról.  

• Fogyasztói, vásárlói szokások – Értelmezzük közösen a TV reklámokat, szórólapokat – 

serkentés a fokozott fogyasztásra – a túlzott fogyasztás jövőbeni következményei, - a 

hulladék felhalmozása. Hulladéklerakó felkeresése – szembesülés a hulladékgondokkal. 

Életmódminták a saját környezetből – ezek elemzése, kritikai észrevételek, hogyan teszem, 

ha felnőtt leszek.  

Az iskola környezet nevelési programjának megvalósítása érdekében környezetvédelmi 

tartalmak összhangja miatt integrálni szükséges az alábbi tantárgyi programokat:  

• A Földrajz tantárgy programját 

• A Természetismeret és Környezetismereti tantárgyak programját 

• Az Életvitel és gyakorlati ismeretek programját 

• Az Osztályfőnöki órák programját 

• A Társadalomismeret vonatkozó témaköreit 

 

2.9.5A megvalósítás szakmai és módszertani eszközei 

A természethez való pozitív viszony, a későbbi környezettudatos magatartás kialakításához az 

alsó tagozatos nevelés meghatározó. 

Ebben a korban a környezeti nevelés célja: 

• a pozitív attitűdök megerősítése, 

• az érzelmek mellett a tudati elemek, ismeretek felhasználása a tanulási folyamatban, 

• az élményszerű megismerés, 

• önálló tanulói tevékenységi formák gyakoroltatása, 

• megfigyelő és összehasonlító, rendszerező képesség fejlesztése. 
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Különösen azok a módszerek kedveznek felső tagozaton a környezeti nevelésnek, melyek 

cselekvésre késztetik, aktivizálják a tanulókat. Ezek az együttműködő (kooperatív) tanulási 

formák, a páros, csoportos feladatok, észlelési, megfigyelési, mérési gyakorlatok. A kölcsönös 

segítségen alapuló kooperatív tanulási technikák fejlesztik az együttes ismeretszerzést, 

lehetőséget adnak a beszámolásra, az ismeretek megosztására, átadására. Az együttes siker 

lehetősége csoportélményt nyújt, a tanulásban való részvétel mind a tanuló, mind a közösség 

fejlődését segíti. 

A kooperatív tanulási módszerek közül az alábbiakat építjük be módszertani kultúránkba 

• Kérdésekre adandó válasz kiscsoportos megvitatása. 

• Véleményformálás a probléma felvetésével kapcsolatban. 

• A témához kapcsolódó tanult ismeretek csoportos visszakeresése, koncentrálása. 

• Szövegértelmezés, lényegkiemelés és annak megvitatása. 

• Kulcsszó, kulcsmondat, kulcsesemény, kulcsfolyamat keresése, értelmezése. 

• Új ismeretekhez kapcsolódó kérdések csoportos megfogalmazása. 

• Együttes információ-rögzítés. 

• Adatgyűjtés, feldolgozás és azok felhasználásával szóbeli előadása. 

• Könyvtári kutatás. 

• Problémamegoldó gyakorlatok „ötletrohammal” 

2.9.6A környezeti nevelés értékelési formái 
 

A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai, követelményei határozzák meg azokat a 

tartalmakat melyeket értékelnünk kell. Mivel a gyermek egész személyiségét fejlesztjük, ezért 

szakítanunk kell a régi, uniformizált értékelési formákkal, hiszen mi értékmegőrzésre, 

értékteremtésre és értékátadásra vállalkoztunk. 

Ellenőrző-értékelő tevékenységünk szempontjai: 

• Az ellenőrzésnek bizalomra kell épülnie, az elért tudásszint megismerésére. Ennek alapján 

határozzuk meg a további célokat. 

• Mindig biztosítjuk a javítás lehetőségét, melynek az igényességen kell alapulnia. 

• Az értékeléskor kiemeljük a fejlődés fokát és irányát és a csoporthoz mért haladást. 

A környezeti nevelés nem mérhető egzakt módon, mint tananyag, vagy mint tantárgyi tudás. 

Sokszor az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi nevelés 

eredményének. Alapvető nevelői kötelesség viszont a tanuló fejlődésének folyamatos követése 

és az iskolai célokkal való rendszeres összevetése. 
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2.9.7A hagyományos órakereten kívül szervezett tanítás 

• Terepgyakorlat során kint a szabadban szerzik meg tanulóink azt a tudást, mely a tantervi 

követelmények teljesítéséhez szükséges. Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek  

végzésével. Mindezt a közeli patakpart kínálja. Például vízminta vétele, vizsgálata, növény 

meghatározás, tájékozódási gyakorlatok. 

• Témanap: az iskola környezeti értékeit dolgozza fel, projektmódszer alkalmazásával. 

• Tanulmányi séta a tananyag szemléletesebb elsajátítására, élményszerűbb megközelítésére 

használható. 

• Tanulmányi kirándulás: Célja a távolabbi tájak, nevezetességek megismerése, hazánk 

felfedezése. Lehetőség nyílik híres, érdekes tárgyakkal, személyekkel való találkozás, az 

együttlét öröme pedig a tanulóközösséget kovácsolja össze. 

• Nyári táboroztatás során cél az  egészségmegőrzés, nevelés, személyiségformálás, a 

mozgáskultúra fejlesztése, az identitástudat-, és a közösségi magatartásformák kialakítása, 

a társadalmi mobilitás segítése, a szabadidő kulturált eltöltése. 

2.9.8Tanórán kívüli környezeti nevelés 

A tanórán kívüli környezeti nevelésnek arra kell összpontosítania, ami a tanórákon nem 

történhet meg, így a globális ismeretekre, a globális szemlélet formálására. Kifejezettebben 

kerül előtérbe a sikerkritériumban megfogalmazott elvárás, hogy olyan tanulókat neveljünk, 

akik „nyitott szemmel” járnak a világban, észreveszik annak szépségeit és problémáit. Célja: 

• fejlesszék a tanulók szociális képességeit, 

• adjanak lehetőséget új ismeretek szerzésére, 

• rendszerezzék, mélyítsék a már meglevő ismereteket, 

• rendszerszemléletre tanítsanak, 

• fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket, 

• ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására, 

• alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat, 

• neveljenek a hagyományok tiszteletére, 

• mutassanak követendő mintát, 

• Ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésre. 

 

Színterei 

• „Zöld” szakkörön ismerhetik meg tanulóink érdeklődésüknek megfelelően környezetüket. 
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• Kiállítások keretében számolnak be tanulóink élményeikről, érzelmeikről. 

• Vetélkedőket szervezünk, melyek célja, hogy olyan ismereteket, készségeket, képességeket 

mozgósítson, melyek elsősorban a saját érdeklődésből fakadnak. 

• Nyári táboroknak jelentős pedagógiai értéke van. A gyerekek közösséggé kovácsolódásán 

túl új élményekkel, ismeretekkel gazdagodnak, játszanak. 

• Az iskola kertjének gondozása a délutáni tevékenységekbe jól beilleszthető.  

• Az iskola művészeti csoportjainak (bábszakkör, énekkar, dráma szakkör, hangszeres 

bemutatás) előadása a környezeti neveléssel együttműködve. 

Jeles napok a témával kapcsolatban 

• Szeptember 23.  Takarítási Világnap 

• Október 4.  Állatok Világnapja 

• Március 22.  Víz Világnapja 

• Április 22.  Föld napja 

• Május 10.  Madarak és fák napja 

2.10Egészségnevelés 

Cél: tanulóink ismerjék meg az egészség megőrzésével, az egészséges életmóddal, a balesetek, 

sérülések elkerülésével kapcsolatos tudnivalókat. Tudják, hogy a káros szokások megelőzése 

milyen módon lehetséges. 

Ismerjék a harmonikus családi élethez szükséges feltételeket: a felelős párkapcsolatot, a 

szexuális kultúrát, a házasság- és családtervezést, a csecsemőgondozást. 

Sikerkritérium 

Tanulóink számára igénnyé válik a rendszeres testmozgás, a környezet tisztasága, a higiénia. 

Személyiségük részévé válik a test-lelki egészség. 

Az egészséges életmód 

Az egészséges életre való felkészítés az iskola valamennyi színterén megjelenik. Kiemelt 

feladatává válik a tanórán kívüli nevelésnek, az osztályfőnöki óráknak és a természetismeret 

tantárgynak. 

Az egészségnevelés részét képezi a káros szerek ismerete, elutasítása, a dohányzás, az 

alkoholfogyasztás, tudatmódosító szerek veszélyeinek ismertetése.  

Ennek módszerei változatosak:  

• szituációs játékok, viták, érvek,  
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• helyzetelemző gyakorlatok, 

• esetek elemzése, értékelése, 

• előadások, filmek megtekintése. 

A drogfogyasztást megelőző programunkat az egészségügyi szakemberek közreműködésével, 

segítségével készítjük el. 

Felső tagozaton (serdülőkorban) a nevelés kiemelt területei: 

• a párkapcsolatok értelmezése, etikája, a felelősség problémája a szexuális kapcsolatban – 

saját egészség, partner egészsége; 

• lelki egészség megőrzése, fenntartása – az életmóddal, a kiegyensúlyozott családi háttérrel, 

a társas kapcsolattal; 

• az ajándékozás, a figyelmesség öröme, érzése, ennek kultúrája, gyakorlatai; 

• a szabadidő helyes beosztása, a pihenés, kikapcsolódás fontossága. 

Tevékenységek színterei 

Feladatok kisiskoláskorban: 

• táplálkozási szokások, rendszeresség kialakítása,  

• változatosság az étrendben,  

• önálló tisztálkodás, öltözködés,  

• egyszerű önellátási technikák a ruházat tisztán tartására,  

• az életkorhoz alakított napirend kialakítása,  

• részvétel a házi munkában, a közösségi feladatokban,  

• a mozgás, a levegőn tartózkodás igényének kialakítása,  

• a betegségmegelőzés elemi, szokásai, annak megőrzése,  

• kapcsolat a szülőkkel, felnőttekkel, társakkal,  

• az ajándékozás, a figyelmesség öröme. 

 

A tevékenységek színterei az iskolai tanórák, napközi sportkör, kulturális- és 

sportrendezvények, valamint a család. 

Feladatok serdülőkorban:  

• a tisztálkodási szokások, módok nemek szerint eltérőek, 

• a rendszeresség, mértékletesség és változatosság a táplálkozásban, 

• rendszeres orvosi ellenőrzés, szűrés, 

• viszonyulás a gyógyszerek, természetes szerek fogyasztásához, 
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• káros és veszélyes szerek, drogok hatásmechanizmusának megismerése, 

• a rendszeres testmozgás igényének kialakítása, 

• életkorukhoz kialakított életritmus megismertetése, 

• esztétikus, kulturált megjelenés igénylésének kialakítása, 

• a környezet tisztaságának igénye, 

• önelfogadás, társkapcsolat, szeretet, ragaszkodás a családtagokhoz, barátságok fontossága, 

• figyelmesség és az örömszerzés. 

• A tevékenységek színterei: az iskolában, a tanítás-tanulás folyamatában, kirándulásokon, 

túrákon, klubokban, szakkörökön, kulturális programokon, a családban és a baráti körben. 

Fontos, az együttműködés a szülőkkel, a közös megbeszélések, találkozások, közös 

programok. 

 

2.10.1 A mindennapi testnevelés formái 

• tanítási órák, úszás oktatás 

• tehetséggondozó úszás oktatás, 

• mozgásfejlesztő foglalkozások  

A mindennapos testnevelés fontos részét képezi az úszás oktatás, melyen iskolánk tanulói 2. 

osztálytól 8. osztályig részt vesznek.  

Az úszásoktatás helyszínei: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium Szentendre 

    V 8 Uszoda és Szabadidőközpont 

2.10.2 Elsősegélynyújtás 
 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt. 

 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

Fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával rendelkezzen, melyet 

nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. hulladékgyűjtés során) 

alkalmával is tudnak használni. 

 

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  
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– ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

– ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

– ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.  

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében: 

– az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

– támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésekre való jelentkezését. 

 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 



85 

 

- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 

- forrázás 

testnevelés - magasból esés 

 

– az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes 

módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 

igénybe vétele az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

 

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

– minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak 

az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági 

Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

– évente két egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó 

tanóra szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára. 

 

2.11A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

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

biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, védő-óvó intézkedést tegyen a 

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

életlehetőségei felett.  

Feladatunk a tanulók életkori szakaszaihoz kötött.  

A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai 
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A gyermekek testi, lelki, mentális szükségleteinek biztosítása  

• A tanuló elemi szükségleteinek (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) biztosítása. 

• A tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 

iskolaorvosi szolgálaton keresztül. 

• Az iskola szolgáltatásainak biztosítása (ügyelet, étkezés, fejlesztő foglalkozás, 

felzárkóztatás, gondozás, szabadidő). 

• A támogatások igénybevételének segítése. 

• Segítségnyújtás a kulturált szabadidő eltöltéséhez. 

• A hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek érdekében 

hatékony intézkedés. 

• A rendszeres iskolába járás ellenőrzése. 

• Kortárscsoportokban való részvétel figyelemmel kísérése. 

2.12A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 

2.12.1 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai teendők 

 

Az iskola számtalan tevékenységi és szervezeti formát működtet, amely a tanulók helyzetéből, 

családi hátteréből adódó szociális hátrányok enyhítését szolgálják. 

 

• A szociális hátrányok feltérképezése, családlátogatás, családgondozó bevonásával adatok 

bekérésével. 

• Team megbeszélés szervezése az érintettek (osztályfőnök, szülő, családgondozó, 

pszichológus, iskolai védőnő/orvos) bevonásával. Cél a problémák feltárása és a stratégiák 

kidolgozása az egyéni megsegítésre. 

• Az iskolai szünetekben ügyelet szervezése, tábor, programok biztosítása. 

• Napközis és tanulószobai foglalkozások biztosítása. 

• Szakkörök, klubok működtetése a hátrányok enyhítésére. 

• Segítségnyújtás a különféle (szociális alapú) támogatások megszerzéséhez (étkezés, 

beiskolázás, tábor, kirándulás). 
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A pályaválasztással kapcsolatos tevékenységek köre 

 

• Pályaválasztási ismeretek beépítése a tantárgyakba. 

• Választható szakmák körének megismertetése a tanulókkal, a szülőkkel. 

• Tájékozódás, látogatás a szakiskolákban, gyakorlati képző helyeken. 

• Egyéni segítségnyújtás a szakmaválasztásban. 

• Pályaalkalmassági vizsgálatok, az egészségügyi szűrések megszervezése a szülők 

bevonásával. 

• Pályaelképzelések realizálása. 

 

2.13Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 

ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 

felelős állampolgári léthez. Ugyan tanulóink maguk is sokszor valamilyen segítségre szorulnak, 

de lehetőségeik határain belül személyiségük ilyen irányban is fejleszthetők. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulók legyenek érzékenyek környezetük állapota iránt. Más-más élményük van a 

környezettudatos életvitel terén. Változatos tevékenységek (projektek, csoportmunkák, vita, 

stb.) segítségével formálhatjuk tudatos magatartásukat.  

Ápolják és óvják szűkebb és tágabb környezetüket, elősegítve ezzel a természet fennmaradását, 

a társadalom fenntartható fejlődését. Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások 

kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. Szerezzenek tapasztalatot a környezeti 

konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. A felnövekvő nemzedéknek ismernie és 

becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell 

tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási 

képességükre tekintettel használja. Stratégiai cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és 

szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Olyan magatartás határozza meg a tanulók 
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viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak fenntartható megóvásához és 

fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a rendszerszerűség, az alapelvek és 

kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a különféle összefüggésekre alapoz 

és begyakorolt a begyakoroltakra alapoz, a mindennapi életben és a munka világában való 

hatékony alkalmazhatósághoz. Fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a 

gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, 

továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába. A szocializáció és a környezeti nevelés és a jelen megismerése a 

nem hagyományos oktatásszervezési módszerek nagyobb szerepének előtérbe helyezése 

mindezek biztosítékai. 

2.14Pályaorientáció 

A felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Ennek célja, hogy segítse a tanulók további 

iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, képességek megismerésén 

alapuló önismeret fejlesztése. Fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy életpályájuk során 

többször kényszerülhetnek pályamódosításra.  

Kiemelt figyelmet érdemel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének 

a képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt. A tanulók hatékony társadalmi 

beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális 

és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése. A szociális 

kompetencia fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és 

versenyzéssel kapcsolatos magatartásmódok kialakítása.  

A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az 

öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint 

pl. a vállalkozás, a gazdálkodás és a munkaképesség, szoros összefüggésben az ún. cselekvési 

kompetenciák fejlesztésével.   

Gazdasági és pénzügyi nevelés  

A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó ismeretek nélkül nem érthetjük meg a folyamatok 

jelentős részét. A társadalom számára is fontos, hogy tagjaiban pozitív attitűd alakuljon ki az 

értékteremtő munka és a gazdaság, ésszerűség iránt. Az iskolai életnek fontos szerepe van 

abban, hogy tanulóink tudatos fogyasztóvá váljanak, tudják a döntésekkel járó kockázatot 

mérlegelni. Legyenek képesek stratégiai és taktikai tervezésre a családi jövedelemforrások 
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bevételi és kiadási oldalának megszervezésekor, és folyamatosan kontrollálják is. A 

fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai olyan fejlődési folyamatot 

feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a megújuló erőforrások révén nem csak a 

természettudományi műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is 

kapcsolódnak az iskolai nevelés-oktatás területén. 

 

2.15 Médiatudatosságra nevelés 

 

Cél, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra 

nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén 

felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet 

értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média 

működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és 

etikai jelentőségével. 

A tanulás tanítása  

Oktató-, nevelőmunkánk során meg kell alapozni az önálló ismeretszerzés, tanulás képességét. 

Elsajátítják a tanulók az önálló tanulás elemi technikai sajátosságait, a hatékony tanulási 

módszereket, a páros, csoportos és kooperatív tanulási technikát. Kialakítjuk az önművelés 

igényét, megtanítjuk a könyvtári és más információforrások helyes használatát, a digitális 

technika nyújtotta lehetőségeket.  

2.16Felkészülés az erőszakmentes konfliktusmegoldásra 

Ennek feltétele, hogy a tanuló legyen képes 

• Az önbecsülésre, és mások megbecsülésére. 

• A meghallgatásra és megértésre. 

• A beleérző képességre. 

• Az önérvényesítésre (anélkül, hogy másoknak ártana). 

• Az együttműködésre a csoportban. 

• A nyitottságra és kritikai gondolkodásra. 
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• A fantáziára és kreativitásra. 

• A személyes jogok iránti nagyobb tudatosságra. 

• Képes legyen a passzív és agresszív viselkedésmódok közötti különbségtételre. 

• Képes legyen az asszertivitásra. 

2.17 Közlekedésre nevelés 

 

Az általános iskolai korcsoportnak megfelelő közlekedésre vonatkozó tudás, illetve helyes 

magatartás biztosítása a feladatunk. 

Ennek megfelelően ki kell alakítani 

• A közlekedési rendszerszemlélet elterjesztését 

• Az önkéntes jogkövetés, KRESZ ismeretek elsajátítását 

• A szabályok gyakorlatba történő átültetését 

• A veszélyhelyzetek megismerését, és az elkerülésükhöz szükséges technikák elsajátítását 

Célunk a szabályok megismerésével, betartásával, a veszélyhelyzetek elkerülése, a közlekedési 

morál javítása, továbbá, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési 

eszközök használatára, az utas balesetek elkerülésének módjaira. 

Az életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület, az osztályfőnöki óra, a környezetismeret 

tantárgy és a napközis foglalkozás lehetőséget nyújt a közlekedéskultúra, a közlekedés 

rendszere, közlekedési eszközök, közlekedési szabályok megismerésére, gyakorlati 

alkalmazására. 

 

2.18Társadalmi bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése 

 

Ezek olyan intézkedéseket beavatkozásokat jelentenek, amelyek célja a bűnözés megelőzése, 

és esetünkben a tanulók biztonságérzetének javítása. 

A differenciált bűnmegelőzés feladatai  

• A jogkövető magatartás kultúrájának kialakítása 

• A magatartást befolyásoló tényezők pozitív alakítása 
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• A bűnalkalmak csökkentése 

• Az áldozattá válás megelőzése 

Ez iskolánkban a következő módon valósul meg  

• Fokozottan figyelünk és vigyázunk értékeinkre 

• A pedagógus állandó jelenléte minimalizálja a lehetőségeket 

• Az osztályfőnök és a gyermekvédelem szoros együttműködésben, naprakészen dolgozik 

• Jogkövető magatartás erősítése 

• Fokozott károk mérséklése 

• Bűnelkövetési alkalmak szűkítése 

• Iskolakerülés, csavargás megelőzése 

• A szabadidős tevékenységek, biztonságos szórakozás feltételeinek megteremtése 

A közösségi bűnmegelőzési eszköztár része a sértetté, az áldozattá válás megelőzése. 

Osztályfőnöki órákon, szituációs játékokban, dramatikus játékban, filmrészletekkel 

alátámasztva kiemelt szerepet kap. Sérüléseikből adódóan tanulóink egy része könnyen 

befolyásolható, a következményeket tudatosan nem képes felmérni, így könnyen válhat 

áldozattá. Feladatunk ennek megelőzése. Javítani kell a különösen sérülékeny csoportok 

önvédelmi képességét. 

A családon belüli erőszak – a gyermekbántalmazások – megelőzése a feladat. Az osztályfőnök 

jelzése, a gyermekvédelem hatékony lépései óvják a gyermekeket. 

 

2.19A pedagógusok és osztályfőnök helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás 

folyamatában 

 

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, 

képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a 

munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott 

munkarend alapján. 

 

A pedagógus: 
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• napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a 

tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük; 

• tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani 

innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

• tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi; 

• a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni 

segítségnyújtással biztosítja tovább haladásukat; 

• gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi 

versenyekre való felkészítés formájában is megtehet; 

• a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök 

helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről; 

• rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe 

vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású 

legyen; 

• az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására 

gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen; 

• a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal együtt értékeli;  

• az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon 

belül köteles kijavítani; 

• a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s 

ennek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók 

állandó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, 

szükség szerinti családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet el; 

• fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és 

betartatja velük az iskola házirendjét; 

• biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek; 

• feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése; 
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• tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően; 

• különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és a 

szabadidős foglalkozások megtartása során; 

• a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; 

• a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait; 

• a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb 

egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratja; 

• a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt 

értékeli; 

• megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői 

véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek 

tanításkor és osztályzásakor; 

• az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban haladó 

gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a 

javításra; 

• foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket; 

• állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó 

új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések 

körében való tájékozódik 

• tájékozódik a gyermek otthoni körülményeiről 

• ismerteti a gyerekekkel a jutalmazási, büntetési rendszerét 

 

Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai 

 

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, 

összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.  

 

A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak 

bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése 

és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán 
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kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, rendezvények, diákgyűlések, 

utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb. 

 

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai 

szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család 

viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus pontja a torz 

családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése. 

 

Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka. 

 

Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók 

nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az 

osztályfőnöki órákat a mai fiatalokhoz közel állótartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a 

helyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

 

Célunk, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. Gondolkodjanak, 

kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne a tanár fogalmazza meg, 

ő csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy 

problémát alternatív módon lehet csak kezelni és megoldani, ebben segíthet a szülő is. 

Lényeges, hogy az osztályfőnök - akinek célja a diákok sokoldalú megismerése és fejlesztése - 

élvezze ezt a szabadságot adó együttlétet. Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a 

gyermekek autonóm törekvéseit, fogadja el fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a 

gyermekeknek, a fejlesztő szándék mellett is elfogadva őket olyannak amilyenek, hiszen 

élettapasztalatukat, társadalmi - emberi mintáikat és személyes élményeiket saját 

környezetükből, életterükből hozzák. 

 

Az osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulókban 

lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a "kényes" 

témákban is. A feloldódáshoz más környezet kell, mint a hagyományosan merev tantermi 

berendezés, az egymás hátát látó gyerekekkel. Klubszobát célszerű berendezni, ami témától 

függően átrendezhető: puffokkal, ülőpárnákkal, vitrinekkel, polcokkal, meseszőnyeggel. A 

falon legyen lehetőség "területeket" kialakítani saját osztály-, faliújságra, akár falfirkára is. Ki 

lehessen alakítani osztálykuckókat. Legyen a teremben hagyományos és modern audiovizuális 
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eszköz, fényképezőgép, üres magnókazetták. Hangszerek: furulyák, dobok, szintetizátor. 

Kartonok, színes papírok, ollók, ragasztó, színes ceruzák, zsírkréta, festékek, folyóiratok, 

könyvek, művészeti alkotások reprodukciói, bábok. Nem szükséges minden órát ebben a 

megszokott környezetben tartani, lehet színhely: könyvtár, múzeum, közösségi ház, vagy éppen 

a természet. 

Az osztályfőnök figyelemmel kíséri a csoportdinamikát, a szélsőséges helyzetekre cselekvési 

tervet dolgoz ki. 

 

 

Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői 

 

• Az 5-8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, 

szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak. 

• Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a 

világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a 

tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált 

emberkép és identitástudat alakulásához. 

• A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és társadalmi 

környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai 

normákkal. 

• Szükség van azonban arra, hogy a javasolt osztályfőnöki program koncentrikusan bővülő 

ismeretrendszere már 5. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, önfejlesztő 

stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód, konstruktív 

életvezetés, magatartás kultúra, erkölcsismeret, vallásismeret).  

• Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a tanuló 

szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését. 

• Segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes és 

hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására. 

• Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét az 

életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. 
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2.20A diákönkormányzat működése és hagyományai 

 

A diákönkormányzat a Szervezeti és működési szabályzat alapján működik. Munkáját az 

osztályfőnöki munkaközösség segíti. 

Tagjai  

Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók. 

Jogai 

• Képviseleti jog: Az iskola valamennyi tanulójának képviseletében azok a diák 

önkormányzati vezetők járnak el, akiket a tanulók több mint 50%-a választott. A DÖK 

megválasztott vezetője részt vehet az Országos Diákparlamenten 

• Használati jog: Feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helységeit, 

berendezéseit, amennyiben ezzel nem korlátozza az iskola működését 

• Javaslattételi, véleményezési jog: Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-

oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben 

• Egyetértési jog: A tanulókat érintő főbb kérdésekben 

– a házirend elfogadásakor, módosításakor 

– jutalmazáskor 

• Döntési jog: Egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönthet 

Iskolánk diákönkormányzatának működése 

Felső tagozaton működik. Minden évben kétszer diák közgyűlést szervez: októberben az éves 

várható feladatokat, májusban a végzett munkát beszélik meg.  

2.21 A szocializáció, neveltségi mutatók erősítése 

 

A társadalom által elvárt norma és szokásrend megismertetése, értelmezése, elfogadtatása 

központi kérdésként kezelt feladat az intézményben. A szocializáltság fontos mutatója az 

együttműködés, a társadalmi érintkezés normáinak elfogadása, alkalmazása az egyéni a 

közösségi érdekérvényesítés ön- és mások elfogadása. 

Feladataink differenciáltan jelentkeznek a tanulók életkorának, fejlettségének megfelelően. Az 

életkorhoz, a fejlettséghez igazítjuk a tartalmat, a teljesítés elvárható szintjét, a tevékenység 
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gyakorlásának helyszínét, idejét. Az iskolai terepen túl kitüntetett szerepet szánunk az erdei 

iskolai programoknak, túráknak, kirándulásoknak, a közös sport és kulturális rendezvényeknek. 

Iskolánk pedagógusai kidolgozták a Neveltségi szint vizsgálatot, melyet 4. és 8. évfolyamokon 

végzünk el, ezzel iránymutatást kapunk a teendőkre, és beépül a fejlesztendő feladatok sorába. 

Kisiskoláskor 

Feladatok, tevékenységek 

Tapasztalatok szerzése az intézmény működéséről, az egyes közösségek működési rendjéről. 

Az iskolai hagyomány és szokásrend megismerése, elfogadása – együttműködés a társakkal, a 

pedagógusokkal a teremrend, a tanszerek rendje, saját holmi elhelyezésének rendje, 

sorakozások, a tanórai megnyilvánulások, a közös étkezések, óraközi szünetek, a szabadidős 

foglalkozások terén. 

Szokásrend kialakítása az önellátásban – az öltözködésben, az elemi tisztálkodásban 

(kézmosás, fogmosás) – az egyes tanórákhoz tartozó taneszközök kezelésében, 

A felelősök rendjének kialakítása, a felelősi munka elvégzése.  

A saját, a társak tulajdonának, felszerelésének óvása, tiszteletben tartása. 

Gyakorlás a különféle színtereken: osztályban, tornateremben, öltözőben, étteremben, a közös 

helyiségekben, az orvosi rendelőben, játszótéren, utazásnál, kirándulásokon, erdei iskolában, 

kulturális programokon, realizálódik. 

Serdülőkor 

Feladatok, tevékenységek  

Célunk, hogy az elsajátított normák, viselkedési szabályok, szokások már belsővé vált 

algoritmus szintjén működjenek. A szituációk széles körét felkínálva kívánjuk eljuttatni a 

tanulókat az együttélési normák, az írott és íratlan szabályok megismeréséig, értelmezéséig és 

azok elfogadásáig, alkalmazásáig. A serdülőkorban nagyobb figyelmet fordítunk az érzelmi élet 

gazdagítására, a barátságokra, tartós kapcsolatokra, az egymás problémáinak kezelésére, a 

közösségi atmoszférára. A személyiségfejlődés problémás eseteiben a tanulók egyéni 

bánásmódban és megsegítésben részesülnek.  

Iskolánk nyitott a különféle vallási, közösségi normák, elvek elfogadására. A belsővé válást 

elősegíti a közösség minősítő ereje, hatása, a társak véleménye, megítélése, a következetes 
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visszajelzés, megerősítés, vagy korrekció. Az intézmény által elfogadott normákat csak 

valamennyi pedagógus, pedagógiai segítő együttműködésével érhetjük el. Ebben a folyamatban 

meghatározó a családi háttér támogatása.  

Bevonjuk a serdülőket az ügyeletes tevékenységbe, gondozói munkába, táborok, kulturális 

rendezvények szervezésébe. 

2.22A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

2.22.1 A tanuló, a szülő és az iskola együttműködési formái, továbbfejlesztésének 

lehetőségei 

 

Intézményünk figyelembe veszi, betartja, és betartatja mindazon törvényeket és 

rendelkezéseket, amelyek a gyermekek, a szülők jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.  

Úgy alakítjuk ki az intézmény szervezeti felépítését, napi működését, hogy abban optimálisan 

érvényesülhessenek a jogosítványok.  

2.22.2 A diákok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülésével összefüggő feladatok 

A diákok védelmében megkülönböztetett figyelmet kap a nevelőtestület egységes szemlélete 

alapján – az értékelés, ellenőrzés, osztályozás, a tanulók kulturált érintkezési formáira, a tanuló 

külső megjelenésére, gondozottságára, ápoltságára vonatkozó elvárás és ebben való 

segítségnyújtás formái, módjai, a lehetséges fegyelmezési és jutalmazási módok egységes 

alkalmazása.  

Valamennyi érintett terület szabályozása a házi rendben a tanulók, a szülői szervezetek 

bevonásával történik. 

2.22.3 A szülői jogok érvényesülése intézményünkben 

A szülő az iskolában háromféle szerepben van jelen 

• A gyermek gondozójaként és nevelőjeként 

• A tanuló törvényes képviselőjeként 

• Iskolahasználóként 

A szülői jogok érvényesítéséhez az iskola az alábbi területeken kívánja folyamatosan 

együttműködve segíteni a szülőket 



99 

 

• A szabad iskolaválasztásnál olyan szakmai segítséget kínálunk, amely közelebb hozza a 

szülőt a sérült gyermeke számára leginkább megfelelő iskola megválasztásához. Ennek 

érdekében tájékoztatjuk iskolánk szervezeti, működési körülményeiről, tanulóiról, a 

szakmai munkánkról, tárgyi feltételeinkről.  

• Lehetőséget biztosítunk az iskola megtekintésére a szülő és gyermek számára egyaránt. 

• Napi munkakapcsolatot igyekszünk kialakítani – elsősorban az alsó tagozatos csoportoknál 

–, hogy a folyamatos tájékoztatást biztosítsuk és a problémáink kezelésébe a szülőt is 

bevonjuk. Írásbeli értesítést alkalmazunk az iskola eseményeivel, a tanuló előmenetelével, 

eseti kéréseinkkel kapcsolatosan. 

• Tájékoztatást kapnak a szülők az új tanulás szervezési eljárások alkalmazásáról, 

történéseiről, pl. témahét, projekt.  

• A rendszeres családlátogatást az együttműködés alapjaként kezeljük (elsőbbséget élveznek 

az első osztályosok és a problémás esetek) – a gyermekvédelem, a pedagógiai segítők 

bevonásával.  

• Naprakész tájékoztatást, szoros együttműködést alakítunk ki tanuló egészségi állapotát 

gyógyszeres kezelését, orvosi ellátását érintően.  

• A tanulók lelki egészségének védelmében a nyitott, őszinte együttgondolkodást 

szorgalmazzuk a családdal.  

• Segítséget nyújtunk átmeneti vagy tartós családi, együttélési problémák, anyagi gondok 

kezeléséhez bevonva, megkeresve a társintézményeket, szervezeteket. 

• A szülők véleményét kérve, segítségüket igényelve szervezzük az iskolai rendezvényeket, 

hagyományőrző alkalmakat. 

• A szülői szervezeteknek biztosított jogok érvényesülésének megfelelő teret biztosítunk 

programjaink, az iskola életét érintő szabályzatok megalkotásában, véleményezésében. 

• A gyermekek védelmében, érdekeinek képviseletében lépünk fel és a meggyőzés erejével 

kívánjuk a szülőket a kötelezettségeik teljesítésének elfogadására bírni. A meggyőzés 

eredménytelenségét követően élünk a jog által biztosított eszközökkel.  

• A szülőknek, családtagoknak biztosítjuk az intézménybe való belépést és benntartózkodást 

az előzetesen elfogadott és ismertetett szabályozók szerint. 
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• A szülők bevonásával, tudatos felvilágosító munkával készítjük elő a tanulók 

továbbtanulását, pályaválasztását.  

• A szülők iskola használói jogait kiemelten tiszteletben tartjuk az ügyeletek, a tanórán kívüli, 

a nem kötelező választható tanórák, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás és az erdei 

táborok, valamint a nyári napközi szervezésében, a tanulók étkeztetésében és a 

többletszolgáltatások valamennyi területén.  

• Megkülönböztetett figyelemmel kísérjük, és szakmai elkötelezettséggel kezeljük azt a tényt, 

hogy a szülő a gyermeke különleges gondozási szükségletének kielégítése céljából 

választotta intézményünket.  

• Segítjük a szülőket, családokat abban, hogy a sérült embereket képviselő szervezetekhez 

problémáikkal eljussanak és azok szolgáltatásait is igénybe vegyék gyermekeik érdekében.  

2.22.4 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái 

 

Kapcsolattartás formái 

• Az iskola honlapján, faliújságján tájékozódhatnak a mindennapok eseményeiről.  

• Aktuális értesítések telefonon, vagy elektronikus levél formájában. 

• Szülői fórumokon felvilágosító, tájékoztató előadásokat, konzultációkat kínálunk.  

• A Szülői Munkaközösség választmánya évente tart értekezletet a kapcsolatot tartó tanár 

bevonásával, igény esetén többször. 

• Rendszeresen tartunk szülői értekezletet, fogadó órát, nyílt napokat.  

• Napi szintű írásos bejegyzések (problémák, aktualitások) az üzenő füzeten keresztül 

2.22.5Partneri kapcsolataink 
 

• Gyógypedagógiai Kar tanszékei, 

• Szentendre Város Önkormányzata, 

• Szentendre és a térség általános iskolái 

• szakértői bizottságok, 

• nevelési tanácsadó, 

• gyermekjóléti központok, 
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• gyámhatóság, 

• gyógypedagógiai intézmények, 

• iskolaorvos, védőnő, gyermek fogorvos, 

• polgármesteri hivatalok, 

• múzeumok, színházak, állatkert, 

• speciális szakiskolák, 

• óvodák, 

• középiskolák, 

• Rendőrkapitányság. 

 

2.23 A felvétel és átvétel szabályai 

 

Intézményünkben a tanulók kizárólag a szakértői bizottságok határozatai alapján kerülhetnek 

felvételre, iskolánkba a Pest Megyei Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság határozata alapján, de az ország bármely szakértői bizottságának véleménye 

elfogadható, hogyha a gyermek SNI státusza az intézmény Alapító okiratában foglaltakkal 

megegyezik. Más, ugyanilyen típusú intézményből való átvétel is megvalósítható, ha a tanuló 

Szakértői véleménye érvényes. Minden esetben iskola kijelölést kell kérni a Szakértői 

Bizottságtól. 

2.24Fogyasztóvédelem 

 

A fejlett társadalmakban a gazdaság a fogyasztási igények (többnyire mesterséges) 

generálásával a számára profitot hozó termelés növekedését kívánja biztosítani. A 

vállalkozások gazdagodása érdekében gerjesztett mértéktelen fogyasztás miatt több ponton 

láthatóan megbillent a természet egyensúlya. A további romlás megállításában fontos feladat 

hárul az aktív környezet- és egészségvédelemre. Az ügyes reklámfogásoknak kiszolgáltatott 

fogyasztók valós, hosszú távon érvényes érdekei nem a gazdaság, hanem a környezet- és 

egészségvédelem érdekeivel esnek egybe. Környezetünk és egészségünk megvédése csak a 

tudatos és önmérséklő fogyasztói magatartás kialakításával lehetséges. A tudatos fogyasztói 

magatartás alapja a fogyasztáshoz kapcsolódó folyamatok és jogok legalaposabb ismerete. 
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Az ENSZ Fogyasztói Érdekvédelmi Alapokmánya szerint a fogyasztónak joga van 

• Az alapvető szükségletekhez (olyan fogyasztási cikkekhez, amelyek a túlélést biztosítják). 

• A biztonsághoz (az életre és egészségre veszélyes árucikkek és szolgáltatások elleni 

védelem joga). 

• A tájékoztatáshoz (a tisztességtelen és félrevezető hirdetés elleni védelemhez való jog). 

• A választáshoz (versenyképes fogyasztási cikkekhez való jog, a megfelelő minőség 

biztosításával). 

• A képviselethez (a fogyasztói érdekek érvényesítéséhez való jog a kormányzati-politikai 

tervezésben). 

• A kártérítéshez (rossz minőségű fogyasztási cikkek, szolgáltatások ellentételezéséhez való 

jog). 

• Fogyasztói oktatáshoz (tájékozott fogyasztóvá váláshoz szükséges tudás megszerzéséhez 

való jog). 

• Az egészséges környezethez (méltóságot biztosító, félelem- és veszélymentes környezethez 

való jog). 

 

Tehát a hazai fogyasztóvédelem jelenlegi fő céljait a következőkben foglalhatjuk össze: 

• A fogyasztó életének, egészségének és biztonságának megvédése 

• A fogyasztó vagyoni érdekeinek védelme 

• A fogyasztó megfelelő tájékoztatása, oktatása 

• A fogyasztói jogok hatékony érvényesítése 

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai nevelés célja, hogy felhívja a tanulók figyelmét a 

fogyasztás visszásságaira, a fogyasztóvédelem törekvéseire, és segítse a tudatos fogyasztói 

magatartás kialakítását. 

A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekben már kisiskolás kortól – osztályfőnöki 

órán, szakórákon, iskolai kiránduláson, erdei iskolában, szabadidős rendezvényeken stb. – 

hangsúlyosan foglalkozni kell a média hatásával, a reklámok szerepével. Minél korábban 

mutassuk be a tanulóknak a reklámok hatásmechanizmusát: Kinek és miről szól a reklám, kik 

szerepelnek benne, mi az üzenete, milyen eszközöket használ a megnyeréshez, illetve hol és 

miben rejlik a csapda? Mi a fogyasztás valódi (ökológiai, szociológiai) ára? 

Osztályfőnöki, technika, háztartásban, testnevelés, fizika és kémia órán meg kell ismerkedni 

azokkal a biztonsági előírásokkal, amelyekre minden elektromos eszköz, kémia szert 

tartalmazó termék, gyógyszer vásárlása esetén tekintettel kell lenni. Fel kell hívni a figyelmet 

az érték-ár arányra, a termékek minőség és felhasználhatóság szerinti szavatossági idejére 
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3 Tanterv 

Iskolánk helyi tantervét 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptantervről, valamint 

a tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11.1mellékletének 

(Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények 

számára) módosításaként megjelent 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 4. melléklete alapján 

készítette el. 

  

Az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, 

feladataiban és az ezekre épülő további tartalmakban is figyelembe veszi a jövőben várható 

társadalmi, gazdasági változásokat, valamint az ezzel összefüggésben megjelenő, a köznevelés 

egészére vonatkozó célokat és feladatokat. A kerettantervi rendszer az enyhe értelmi fogyatékos 

tanulók esetében is prioritásként értelmezi azokat a személyiség-, készség- és 

képességfejlesztési tartalmakat, amelyek az egyén és a társadalom számára egyaránt 

nélkülözhetetlenek. 

Az alapfokú nevelés-oktatás e szakaszában a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók 

fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, 

tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A 

képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi 

cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló 

fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a 

pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. Az alsó tagozat első évfolyamán 

javasolt tananyag elsajátítására – a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve – egy 

tanévnél hosszabb időtartamra terveztük. A hosszabb időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető 

kulturtechnikák eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság mellett, 

ismétlődő tanulási folyamatban, állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási tevékenységet 

tesz lehetővé a tanulók számára. 

Az 1–2. évfolyamon a fő cél a személyiség biztonságérzetének megteremtésével, az 

egyéni diagnosztikára épülő funkcionális képességfejlesztéssel elérni az egyénhez viszonyítva 

azt a legoptimálisabb adaptív állapotot, amely elégséges előfeltétele a tantárgyi rendszerű 

fejlesztésnek. 

Olyan fejlettségi szintre kell hozni a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciókat 

– a gyógypedagógia eszközrendszerének, módszereinek, terápiáinak felhasználásával –, hogy a 
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tanuló az alapvető kulturtechnikák elsajátítására a sérülésének, állapotának megfelelő idő 

biztosítása mellett felkészült legyen. A tanulókat fogékonnyá, befogadóvá kell tenni a 

környezet, a közvetlen megtapasztalható természet és a társas kapcsolatok iránt, miközben tág 

teret adunk az életkori sajátosságoknak, a fejlettségnek megfelelő gyermekjátéknak és 

mozgásnak, mindezzel felkeltve érdeklődésüket a tanulás iránt. 

A 3–4. évfolyamon a cél az alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése a tanulók 

egyéni háttértényezőinek figyelembevételével, a pszichés funkciók fejlesztésének stratégiáját 

tartalmazó egyéni fejlesztési tervek alapján, tantárgyi rendszerben végzett intenzív fejlesztési 

folyamatban. 

Kiemelt feladat a személyiség érésének, az önismeret fejlődésének elősegítése a 

tanulási, viselkedési szokások elsajátításával, magatartási normák közvetítésével; a sérülésből, 

a fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek leküzdésének, a jól működő funkciók 

továbbfejlődésének segítése individualizált programok, terápiák, differenciáló pedagógiai 

eljárások alkalmazásával. 

A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további 

fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az 

elsajátított tanulási szokásokra irányul. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. 

A tudásgyarapítást, a képességek, a személyiség fejlesztését a konkrét tapasztalásokra alapozva 

a gondolkodási funkciók különböző sérülését, eltérő ütemű fejlődését figyelembe véve kell 

elérni. 

Az 5–6. évfolyamon a cél a tevékenységek számának és minőségének növelésével, az 

önálló tanulás képességének fejlesztésével az alapvető kulturtechnikák használatának 

eszközszintűvé tétele, valamint az intenzív személyiségfejlesztés. 

 Ehhez szükséges az alapkészségek megerősödésének biztosítása a tanulói 

tevékenységek középpontba állításával, a gyakorlás lehetőségeinek megteremtésével, továbbá 

a konkrét megtapasztaláson alapuló tudásgyarapítás erősítése a gondolkodási funkciók 

különböző sérülését, eltérő ütemű fejlődését figyelembe véve. A tantárgyi tartalmakat, a 

tevékenységeket, feladatokat, a terápiás célú eljárásokat a fejlődés egyéni üteméhez, a módosult 

tanulási képességhez kell igazítani. Végső soron mindennek meg kell alapoznia a tanulók 

felkészítését az önálló életvitelre és önálló munkavégzésre, a tanulói képességkultúra 

fejlettségéhez igazodó szakiskolai továbbtanulásra, társadalmi beilleszkedésre. 

A 7–8. évfolyam legfontosabb célja a tudáselemek szintetizálása, a képességstruktúra 

megszilárdítása, a személyiség integritásának növelése. 
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 E cél eléréséhez szükséges feladatok: a tanuló sikeres továbbtanulási, szakmaelsajátítási 

lehetőségeinek kialakítása; az önálló tanulás, a tájékozódási képesség, a tájékozottság, a döntési 

képesség erősítése; a társadalmi beilleszkedéshez szükséges szociális és cselekvési 

kompetenciák kialakítása, az önálló életvitelre való alkalmasság megszilárdítása. 

 

A  pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus, asperger szindrómás) 

gyermekek számára készült tanterv tartalmában, és szerkezetében az ép értelmű többségi 

általános iskolák tantervét mutatja. A megvalósítás, és a haladás iránya és üteme 

alkalmazkodik az autizmussal élő tanulók fogyatékosságból eredő speciális szükségleteihez. 

Az autisztikus állapotok lényege a szociális, kommunikációs és speciális kognitív képességek 

minőségi károsodása, mely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az autisztikus 

tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő szociális készségek, illetve a rugalmas 

gondolkodás és kreativitás területén tapasztalható kognitív deficit, a beszéd szintjéhez képest 

károsodott kommunikáció, az egyenetlen intelligencia, illetve képességprofil és a 

következményes sztereotíp viselkedés, érdeklődés, aktivitás. A deficitek okozta elsődleges és 

másodlagos viselkedési tünetek az igen súlyostól a jól kompenzált állapotban csaknem 

tünetmentesig változhatnak, és az élet különböző szakaszaiban különböző formában 

jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események, körülmények hatására felerősödhetnek a 

típusos tünetek. Az autisztikus szindrómák gyakran társulnak egyéb problémákkal, melyek a 

következőképpen csoportosíthatók: 

- értelmi fogyatékosság, mint a leggyakrabban társuló fejlődési zavar 

- beszéd-, érzékszervi-, mozgás-, egyéb fogyatékosság, fejlődési zavar 

- viselkedésproblémák, pl. agresszió, autoagresszió. 

A tanterv kialakításakor figyelembe kell venni azokat a speciális szükségleteket, amelyek 

minden érintettnél jelen vannak, valamint a családok igényeit. A helyi tantervek elkészítéséhez 

szükséges a helyi igényeket felmérni. A tanterv alapján egyéni fejlesztési programot kell 

készíteni, amely a tanuló életkora mellett figyelembe veszi autizmusa súlyosságát, a mentális 

korát, egyenetlen képességprofilját. Az, hogy a tantervben foglaltak milyen keretek között 

valósulnak meg, számos tényezőtől függ. Meghatározó ebből a szempontból, hogy a tanulók 

milyen képességekkel rendelkeznek.  

Ez a tanterv elsősorban a speciális autista csoportokban tanulók számára készült, 

feltételezve az ép értelmet.  

 



106 

 

3.1 A NAT és a kerettanterv alkalmazása a tantervben 
 

A tanulók csoportja rendkívül heterogén, többségüknél nyomokban alkalmazható a NAT 

követelményrendszere. A fejlesztés rendszerében és a csoportok kialakításánál a 

hagyományos életkori elvtől eltérünk. A rendezőelv az egyes tanulók fejlettségi szintje, 

mentális kora. 

A NAT-ban és a kerettantervben megjelenő tartalmakat minőségi és mennyiségiszempontból 

módosítani és redukálni szükséges. Az egyes műveltségi területekre és tantárgyakra vonatkozó 

sajátos eltéréseket az egyéni fejlesztési tervekben kell kimunkálni. 

A tanterv 4 évfolyamra készült, egységes követelményrendszert tartalmaz, amelyhez az egyes 

tanulók teljesítményei viszonyíthatóak. gyermekek részére jelöli ki a tanítás tartalmát. A 

követelményrendszer csak azt a minimumot határozza meg, amely a továbblépéshez feltétlenül 

szükséges. Természetesen az egyenetlen képességprofil következményeként a tanuló 

egyestantárgyakban tarthat sokkal magasabb szinten, mint ami az adott évfolyamon elvárt. A 

többlettartalmak az egyéni fejlesztési tervben jelennek meg. 

Attól függően, hogy a gyermek hogyan teljesítette a minimális teljesítményeket két lehetőség 

van. Ha a gyermek nem képes teljesíteni azokat, akkor javasolni kell a szakértői vizsgálatát 

annak tisztázására, hogy enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékosság társult e a már 

meglevő autizmushoz. Amennyiben igen, akkor az iskola azon osztályába kell irányítani, ahol 

a fejlődése a leginkább biztosított. 

A fejlesztés során szem előtt kell tartani az autizmus súlyosságát és a járulékos problémákat. 

E tényezők egyénikombinációja határozza meg a szükségleteket és az ennek megfelelő 

speciálismódszereket.  

Cél, hogy a 4. évfolyam végére a tanulók fejlődés iránya, üteme kiszámítható legyen, ugyan 

sok esetben ez nehezen prognosztizálhatóak. 

 

3.2 A tantárgyak rendszere és óraszámok 
 

3.2.1 Tantárgyak heti óraszámai a NAT alapján az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

alsó tagozata (1-4. évfolyam) számára 

 

Tantárgyak 1. évfolya

m 

2. évfolya

m 

3. évfolya

m 

4. évfolya

m 

Magyar nyelv 

és irodalom 

7 7 6+1 7+1 

Idegen nyelvek - - - - 

Matematika 4 4 3+1 4 
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Erkölcstan/hitta

n 

1 1 1 1 

Történelem és 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek  

- - - - 

Környezetismer

et 

2 2 2 2 

Természetismer

et 

- - - - 

Földrajz - - - - 

Ének-zene 2 1+1 2 2 

Rajz és vizuális 

kultúra 

1+1 2 2 2 

Informatika - - 1 1 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

1+1 1+1 1 1+1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 

óra 

- . - - 

Szabadon 

tervezhető óra 

(+órával 

jelölve) 

2 2 2 2 

Összes 

órakeret 

25 25 25 27 

NKT 

2011.CXC.törv

ény 6. 

melléklet 

Habilitációs, 

rehabilitációs 

óra 

3 3 3 3 

Tervezett 

további 

időkeret 

(napközi) 

15 15 15 15 

Tervezett 

további 

időkeret 

(logopédia, 

egyéb 

fejlesztések, 

szakkör) 

9 9 9 10 

Engedélyezett 

összes óraszám 

52 52 52 55 

Szabadon tervezhető órák felhasználása: 

-  1.évfolyamon: rajz és vizuális kultúra 1 óra, életvitel és gyakorlati ismeretek 1 óra,  

-  2. évfolyamon ének-zene 1 óra, életvitel és gyakorlati ismeretek 1 óra, 
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-  3. évfolyamon magyar nyelv és irodalom 1 óra, matematika 1 óra, 

-  4. évfolyamon életvitel és gyakorlati ismeretek 1 óra, magyar nyelv-és irodalom 1 

óra. 

 

 

3.2.2 Tantárgyak heti óraszámai a NAT alapján az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

felső tagozata (5-8. évfolyam) számára 

 

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

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

Idegen nyelvek - - 2 2 

Matematika 4 4 3+1 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem és társadalmi 

és állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret 2 2 4 4 

Földrajz - 1 2 2 

Ének-zene 2 2 1 1 

Rajz és vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 
1+1 1+1 2 1+1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 2 2 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
28 28 31 31 

NKT 2011.CXC.törvény 

6. melléklet 

Habilitációs, 

rehabilitációs óra 

3 3 4 4 

Tervezett további 

időkeret (tanulószoba) 
13 13 13 13 

Tervezett további 

időkeret (fejlesztő órák, 

szakkör) 

7 7 8 8 

Engedélyezett összes 

óraszám 
51 51 56 56 

 

A szabadon tervezhető órák felhasználása:  

- 5. évfolyam 1 óra a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz, 1 óra az életvitel 

tantárgyhoz, 

- 6. évfolyamon 1 óra a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz, 1 óra az életvitel 

tantárgyhoz, 
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- 7. évfolyamon1 óra a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz, 1 óra a matematika 

tantárgyhoz, 

- 8.évfolyamon 1 óra a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz, 1 óra az életvitel 

tantárgyhoz került. 

 

 

3.2.4 Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók: fejlesztési területek (tantárgyak) 

struktúrája és óraszámok 

 

A nevelés-

oktatás-

fejlesztés 

területei 

Tantárgy alsó tagozat felső tagozat 

Heti óraszám 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 

 

4 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás-írás 

 

2 2 3 3 4 4 2 2 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 

 

2 2 2 3 3 3 3 3 

Játékra nevelés 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Társadalmi 

ismeretek 

- - - - 1 1 2 2 

Életvitel és 

gyakorlat 

 

Önkiszolgálás 

 

2 2 - - - - - - 

Életvitel és 

gyakorlat 

- - 2 2 2 2 3 3 

Természeti 

környezet 

Környezetismeret - - - - 1 1 2 2 

Művészetek Ének-zene 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-

alakítás 

 

3 3 2 2 2 2 2 2 
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Informatika Információs 

eszközök 

használata 

- - - - - - 1 1 

Testi nevelés Mozgásnevelés 

 

5 5 5 5 5 5 - - 

Testnevelés 

 

      5 5 

Összesen 

 

22 22 22 22 24 24 27 27 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók integráltan tanulnak enyhe értelmi fogyatékos 

társaikkal. A számukra előírt tantervet az enyhe értelmi fogyatékos tantervbe építve sajátítják 

el, mely egyénre szabottan, tantárgyakra lebontva a tanmenetekben található. Minden egyéb 

foglalkozás óraszáma megegyezik az enyhe értelmi fogyatékos tanterv szerint tanuló 

gyerekekével. 

 

3.2.5 Óraterv az autista tanulók számára 1–4. évfolyam 

 

Óraterv 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6+1 6+1 

Idegen nyelvek  - -  -  2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1+1 1+1 1+1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat  1+1 1+1 1+1 1+1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret (beépítve a 

tantárgyak rendszerébe, a + jel után 

látható) 

2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

NKT 2011.CXC.törvény 6. melléklet 

Habilitációs, rehabilitációs óra 
10 10 10 11 

Tervezett további időkeret (napközi) 15 15 15 15 

Tervezett további időkeret (további 

fejlesztés) 
2 2 2 2 

Engedélyezett összes óraszám 52 52 52 55 
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Első és másodikévfolyamon a szabadon felhasználható órák a környezetismeret és a technika, 

életvitel és gyakorlat tantárgyaknál kerültek felhasználásra. harmadikés negyedik évfolyamon 

magyar nyelv és irodalom és környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlat tantárgyaknál 

került felhasználásra. 

3.3 A magasabb évfolyamba évfolyamra lépés feltételei (enyhe értelmi fogyatékos és 

autista tanulóknál) 

 

• A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a meghatározott minimális 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

• A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból az "elégséges" év 

végi osztályzatot kell megszereznie a tanulóknak a továbbhaladáshoz. 

 

• Ha a tanuló a 2.-8. tanév végén egy vagy két tantárgyból kapott "elégtelen" osztályzatot, a 

következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.  

• Amennyiben a tanuló kettőnél több tantárgyból kap elégtelen osztályzatot, a tantestület 

határoz arról, hogy javítóvizsgát tehet-e, vagy az évfolyamot ismétli meg. 

• A tanuló idegen nyelvből sem évfolyamismétlésre, sem javítóvizsgára nem utalható. 

• Más esetekben a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 

megállapításához a tanulóknak osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

• az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

• az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse 

• egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott 

• tantárgyanként az éves óraszám 30 %-ánál többet mulasztott 

• magántanuló volt 

 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és magántanulók esetében az osztályozó vizsga 

tantárgyai a következők: 

• 1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, 

• 5-6. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

természetismeret, földrajz,  
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• 7-8. évfolyam:, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, 

kémia, földrajz, informatika 

Az első évfolyamon a Köznevelési törvény előírásának megfelelően a tanuló csak abban az 

esetben utasítható évfolyamismétlésre a szülő beleegyezése nélkül, ha a tanulmányi 

követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. 

Az első évfolyamot - amennyiben a szülő ezt kéri- a tanuló megismételheti. 

3.4  Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

Értékelés az 1-4. évfolyamon 

 

Az 1-4. évfolyamon a törvényi szabályozásnak megfelelően alkalmazzuk a szöveges és az 

érdemjeggyel történő értékelést. 

Tanulásban akadályozott tanulóknál: 

• 1. és a 2. évfolyam félévének végén szövegesen értékelünk, 

• 2. évfolyamtól 8. évfolyamig érdemjeggyel történik az értékelés 

Értelmileg akadályozott tanulóknál: 

• 1 – 4. évfolyamig szövegesen értékelünk 

• 5-8. évfolyamig érdemjeggyel 

Mindkét fogyatékossági típusnál az etika/ hit-és erkölcstan tantárgy értékelésénél a részt vett 

bejegyzésnek kell szerepelnie. Semmilyen dokumentumból nem derülhet ki, hogy melyik 

foglalkozáson vett részt a tanuló. 

 

Az értékelés tartalmi szempontjai 

Magatartás 

• szabálykövetés a tanórákon, foglalkozásokon, szünetekben, szabadidőben 

• a tanuló viszonya társaihoz, a felnőttekhez 

• a tanuló viszonya tárgyi környezetéhez 

• A Házirend betartása 

 

Szorgalom 

• képességei szerinti részvétel a tanulási tevékenységben 

• a feladattudat fejlettsége 

• gyűjtőmunka, igyekezet 
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 Tantárgyi teljesítmények 

• a helyi tanterv követelményeinek való megfelelés 

• fejlődés, illetve fejlettség az alapvető készségekben és képességekben, valamint 

önmagához mérten 

 

A magatartás és a szorgalom értékelése 

• A tanulók magatartását és szorgalmát havonta értékeljük. Az értékelést bejegyezzük 

a naplóba, valamint a tájékoztató füzetbe. 

 

A magatartás értékelésére havonta, valamint félévkor és tanév végén egyaránt a 

következő minősítéseket használjuk: 

• példás 

• jó 

• változó 

• rossz 

 

A szorgalom értékelésére havonta, valamint félévkor és tanév végén egyaránt a 

következő minősítéseket használjuk: 

• példás 

• jó 

• változó 

• hanyag 

 

3.4.1 A tantárgyi teljesítmény szöveges értékelésének írásbeli módjai 

 

Szövegesen kell értékelni azokat a tanulókat, akiket a Szakértői bizottság a tantárgy értékelése 

alól felmentett, az értékelésnek ebben az esetben is folyamatosnak kell lennie. 

 

Írásbeli munkák értékelése 

• Kisebb felmérések, órai munkák értékelése (különösen összevont tanulócsoport 

esetén) történhet önellenőrzéssel, tanulók egymás ellenőrzésével. 

• Az írásbeli munkák ellenőrzésekor, javításakor konkrét értékelés kerül a tanuló 

füzetébe, feladatlapjára. 
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A témazáró felmérések értékelése 

• Első évfolyamon és második osztály első félévében a felmérések megoldását a 

feladatlapra írt szöveggel értékeljük, alkalmazva az alább felsorolt szöveges 

minősítést. 

kiválóan teljesített 

jól teljesített 

megfelelően teljesített 

felzárkóztatásra szorul 

• A második évfolyam második félévétől kezdődően kerül bevezetésre az 

érdemjeggyel történő értékelés. Az írásbeli munkák, különös tekintettel a témazáró, 

illetve az egyes szakaszt (félév, tanév vége) lezáró felméréseknél alkalmazandó 

értékelés: 

0 - 40 % elégtelen 

41 – 50 % elégséges 

51 – 70 % közepes 

71 – 85 % jó 

86 – 100 % jeles 

 

Szöveges értékelések a tanév közben 

• 1. évfolyamon az előkészítő időszak végén, 2. évfolyamon az év eleji ismétlés után 

szempontsor alapján, szabadon fogalmazott szöveggel értékeljük a tanulók 

teljesítményét. 

 

Félévi értékelés 

1-2. évfolyamon félévkor szöveges minősítéseket alkalmazzuk, és azokat értékelőlapokkal 

egészítjük ki.  

Az értékelőlapok a tanuló tevékenységére vonatkozó állításokat tartalmaznak. A különböző 

szintek jelölésén túl lehetőséget adnak további, személyre szóló megjegyzések 

megfogalmazására is, melyek a fejlődésre utalnak, vagy a javítás konkrét lehetőségeit is 

tartalmazzák.  

 

Az 1-2. évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét a következő minősítésekkel értékeljük: 
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• kiválóan teljesített 

• jól teljesített 

• megfelelően teljesített 

• felzárkóztatásra szorul 

 

A minősítés: 

• kiválóan teljesített, ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan 

elsajátította, tudását alkalmazni képes 

 

• jól teljesített, ha a tanuló kevés hibával elsajátította a helyi tanterv követelményeit; 

kisebb bizonytalansággal képes alkalmazni tudását 

 

• megfelelően teljesített, ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, 

hiányosan teljesíti; segítséggel képes alkalmazni tudását 

 

• felzárkóztatásra szorul, ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum 

szintjét sem teljesítette hiánytalanul, állandó ráfigyelést, segítséget igényel 

 

• 3-4. évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét valamennyi tantárgyból – 

beleértve a készségtárgyakat is – osztályzattal minősítjük. 

 

• Azokban a tanulócsoportokban, amelyeknél új, belépő tantárgyak jelennek meg nem 

értékelünk, a tantárgy „részt vett” bejegyzést kap. 

Értékelés a tanév végén 

• Az 1. évfolyamon tanév végén a tanulók teljesítményét szöveggel értékeljük. A 

rendelkezésre álló mondatok szükség szerint átfogalmazhatók, kiegészíthetők.  

 

• A 2-4. évfolyamon tanév végén a tanulók teljesítményét osztályzatokkal minősítjük. 

 

Érdemjegyek alkalmazása 

 

A 2. évfolyam első félévében szöveges értékelést a 2. évfolyam második félévétől a tanulók 

teljesítményének értékelése érdemjegyekkel történik. 
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Az érdemjegyeket a naplóba és a tájékoztató füzetbe, ellenőrzőbe egyaránt bejegyzi a 

pedagógus. 

A naplóban legalább három érdemjegy adása szükséges az osztályzáshoz, de lehetőség szerint 

minimum havonta egy érdemjegy adása a megfelelő. 

 

3.4.2 Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók értékelése 
 

Legfontosabb szempont a tanulók önmagukhoz mért fejlődése. Az értékelés legyen: 

- reális, vegye alapul a fejlődés ütemét és az egészségi állapot tényét, folyamatában 

szemlélje a haladást, illetve az elakadást, 

- többoldalú, így team (a gyerekkel foglakozó szakemberek) megbeszélés előzze meg, 

- szülővel való konzultációra épüljön. 

 

• 1-4. évfolyamon szövegesen értékeljük a tanulókat, alkalmazva az enyhén 

sérülteknél (1-2. évfolyam) leírtakat 

• 5-8. évfolyamig az értékelés érdemjeggyel történik. 

A készségtárgyak követelményrendszerét alkalmazzuk az értelmileg akadályozott tanulóknál 

is. Az egyéb tantárgyak követelményeit együtt teljesítik enyhe társaikkal, saját tantervük 

teljesítése a pedagógus által megírt külön tervezet alapján történik, melyet külön haladási 

naplóban rögzítenek a pedagógusok. 

Az értékelés tartalmi elemei, formái a fenti kikötésekkel az enyhén sérülteknél leírtak szerint 

alkalmazandó. 

3.5A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 

Az 1. évfolyamon a tanuló akkor nem léphet magasabb évfolyamba, ha a tanév folyamán 250 

óránál többet mulasztott, vagy a szülő kérésére. 

2-8. évfolyamon a tanuló magasabb évfolyamba léphet, ha a követelményeket minden tárgyból 

teljesítette a tanév végére. 

A követelmények teljesítését a tanulók évközi tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján 

bírálják el. A továbbhaladáshoz a 2-8. évfolyamon év végére az elégséges osztályzatot kell 

elérni minden tantárgyból. 

 

Osztályozó vizsga 
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A 2-8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez a tanév végi osztályzat 

megállapításához a tanulónak minden tantárgyból – kivéve a készségtárgyak -  osztályozó 

vizsgát kell tennie, ha: 

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, magántanuló, 

• a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

meghaladja a kétszázötven tanítási órát,  

• egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló 

teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén 

nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát 

tegyen. 

 

A tanuló osztályozó vizsgát tehet, ha engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki 

fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, 

mielőtt a válaszadást befejezné.  

 

Javítóvizsga 

 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen 

osztályzatot kapott. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára 

történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a 

nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre 

lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az 

adott tantárgy tanítására. 

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató felel 

a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért.  
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A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján  

• a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, 

• a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja, 

• a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli és szóbeli vizsgát 

lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani.  

Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet 

több. 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 

• a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell 

növelni, 

• a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

Ha a tanuló 2-8. évfolyamon, tanév végén három tantárgyból nem teljesítette az évfolyamra 

előírt tanulmányi követelményeket, elégtelen osztályzatot kapott, évfolyamot ismételni köteles. 

Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi 

büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától. 

 

A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg. 

 

 

4.Legitimizációs záradék 

 Csatolmányban. 
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