Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2112 Veresegyház, Újiskola u. 15. * OM-szám: 200 121 *
Iroda: 30/782-8401, Ig.: 30/782-8319, Igh.: 30/782-8335, 30/782-8387
titkarsag@veresegyhaz-egymi.hu

P EDAGÓGIAI P ROGRAM

Veresegyház, 2021.09.13.
Készítette:

Csáthy Tamás
intézményvezető

1

TARTALOM
Bevezetés, köszöntő
Jogi alapok, alapadatok
Helyzetelemzés
Küldetésnyilatkozat
Intézményünk jövőképe
I. Nevelési program
1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,
feladatai, eszközei és eljárásai
2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
3. A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
4. Közösségfejlesztéssel és az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatok
5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az
osztályfőnökök feladatai
6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendje
7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendje
8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái
9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
10. A tanulói felvétel és az átvétel helyi szabályai
11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervek
II. Helyi tanterv
1. Kerettantervek
2. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai
foglalkozások
3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele
biztosításának kötelezettségét
4 . A Nemzeti Alaptanterv által meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósításának részletes szabályai
5. A mindennapos testnevelés megvalósításának módja
6. A választható tantárgyak és foglalkozások
7. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja, a magatartás és
szorgalom minősítésének elvei, a jutalmazás formái
8. A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei
9. A gyermek és tanuló esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Záradék
A Pedagógiai Program véleményezése
Érvényességi rendelkezések
Felülvizsgálat
Nyilvánosságra hozatal

2

Bevezetés, köszöntő:
Üdvözöljük Önt a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nevében
partnerünkként!
Intézményünk gyógypedagógiai, gyógyító, speciális pedagógiai nevelést és kudarcmegelőző,
értékközvetítő, érzelmi alapon is működő fejlesztést valósít meg mindennapi munkája során.
Partnereink közül a nálunk tanuló gyermekek szülei és hozzátartozói a legfontosabbak! Az ő
támogató segítségük a legnagyobb érték számunkra az iskolai munka eredményessége
szempontjából.
Elkötelezett pedagógusaink egységben, egymás munkáját erősítve és folyamatosan segítve
valósítják meg azokat az elképzeléseket, amiket, mint közösség megtervezünk.
Köszönjük, hogy Pedagógiai Programunk iránt érdeklődve meg kívánja ismerni a Veresegyházi
EGYMI szervezetét, valamint elképzelésünket arról, hogy szerintünk milyen egy mai modern
gyógypedagógiai intézmény.
1. Jogi alapok
A Pedagógiai Program jogszabályi alapját az alábbi törvények és rendeletek képezik:
➢ 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
➢ a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
➢ Az emberi erőforrások miniszterének
EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról
➢ 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
➢ 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
➢ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
➢ 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
➢ 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
➢ 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
➢ 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési feladatot ellátásában
fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központtól
➢ 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
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Alapadatok: (Az alapdokumentum alapján)

Az intézmény neve: Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Típusa: egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény
Alaptevékenysége:
1. Gyógypedagógiai, módszertani feladatok ellátása, utazóhálózat működtetése az
Aszódi-, Gödöllői- és a Dunakeszi Járás területén.
2. Logopédiai osztályok:
- általános iskolai nevelés-oktatás iskola-otthonos vagy egész napos nevelés
keretében
- nappali rendszerű iskolai oktatás
- alsó tagozat, felső tagozat /Évfolyamok száma: 1- 8. évfolyam, nyújtott idejű 1.
osztály
- sajátos nevelési igényű tanulók (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés
zavarral küzdők) szegregált nevelése-oktatása
- iskolai könyvtár funkció, együttműködésben a települési illetékességű
könyvtárral
A logopédiai osztályokban az alapító szándéka szerint súlyos beszédfogyatékossággal
küzdő (a szakértői bizottság szakértői véleményével rendelkező, sajátos nevelési igényű)
diákok tanulhatnak, de felvehetők az olvasás-írás részképesség-zavar tüneteit mutató
sajátos nevelési igényű tanulók is.
Az alsóbb évfolyam elvégzése után (amennyiben a tanuló fejlődése megengedi)
pedagógiai javaslatra és szülői kérésre minden tanuló integráltan folytathatja
tanulmányait a többségi iskolában.
3. Gyógypedagógiai osztályok:
-

általános iskolai nevelés-oktatás (tanulásban akadályozott tanulók tanterve
szerint)
nappali rendszerű iskolai oktatás
alsó tagozat, felső tagozat /Évfolyamok száma: 1- 8. évfolyam/
sajátos nevelési igényű tanulók szegregált gyógypedagógiai nevelése-oktatása
(enyhén értelmi fogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)
iskolai könyvtár funkció, együttműködésben a települési illetékességű
könyvtárral

A gyógypedagógiai osztályokban az alapító szándéka szerint sajátos nevelési igényű,
enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrumzavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem és magatartásszabályozási probléma) küzdő gyermekek
tanulnak.
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4. Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai óvodai nevelése (A részletes
program az 1.sz. mellékletben található)
5. Autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók szegregált nevelése-oktatása. (A részletes
program a 2. sz. mellékletben található)
Az intézmény maximális tanulólétszáma 186 fő.
Az iskola beiskolázási körzete: Aszódi-, Gödöllői- és Dunakeszi Járás közigazgatási területe
Fenntartó és működtető: A Dunakeszi Tankerületi Központ
Helyzetelemzés:
Intézményünk hiánypótló szerepet tölt be Veresegyház város, valamint a szűkebb és tágabb régió
életében is. A Dunakeszi Tankerületi Központ illetékességi területéhez tartozó három járás ( az
aszódi, gödöllői és dunakeszi járások) egyetlen EGYMI intézményeként meghatározó szakmai
szervező és irányító szerepünk van a gyógypedagógiai ellátás területén. A székhelyen 210 tanulót
és gyermeket nevelünk, oktatunk. Logopédiai iskolánk sajátos nevelési igényű tanulási zavarral
küzdő gyermekeknek nyújt segítséget. Gyógypedagógiai csoportjaink enyhe értelmi fogyatékos
tanulókat nevelnek. Óvodás csoportjaink gyógypedagógiai fejlesztést végeznek sérült
gyermekek körében. Szegregált autista fejlesztő házunk azoknak a tanulóknak nyújt alternatívát,
akiknél az autizmus, mint szindróma erősebben jelentkezik és szükségük van egy védett,
speciális környezetre a mindennapi iskolai munka elvégzéséhez. Utazó gyógypedagógusi
hálózatunk közel 450 integrált SNI-s tanuló gyógypedagógiai irányú fejlesztését végzi. 2020
szeptember 1-től telephelyként gyógypedagógiai óvodás csoportunk működik Dunakeszin.
Kollégáink fejlesztő-nevelés-oktatás keretén belül segítenek az otthon nevelt halmozottan és
súlyosan fogyatékos gyerekeknek is.
A partneri igényfelmérések tapasztalatai nagyon jók. Iskolánkat barátságos környezetnek,
szakmai szempontból kimagaslóan jónak ítélik meg legfontosabb partnereink. Ez a konkrét
vizsgálódások eredményein túl abban is tetten érhető, hogy évről-évre nő a tanulók létszáma.
Sajnos a túljelentkezések is nőnek, ennek okán pedig a helyhiány miatt elutasítottak száma is
emelkedik.
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Küldetésnyilatkozat:
A Veresegyházi EGYMI elkötelezett arra, hogy nevelő és oktató munkája során a sajátos
nevelési igényű gyermek és tanulók számára egyenlő hozzáférést biztosítson a minőségi
neveléshez, oktatáshoz, a fejlesztő és terápiás foglalkozásokhoz.
Intézményünk nyitott szemléletű, gyermek és emberközpontú, ahol az emberi értékek minél
teljesebb körű kibontakoztatásának segítése a cél.
Feladatunk, hogy a gyermekek óvodai nevelését, tanköteles korú tanulók általános iskolai
oktatását valósítsuk meg speciális gyógypedagógiai módszerekkel.
Az intézmény hatékony és sikeres működése érdekében kiegyensúlyozott, barátságos, befogadó,
nyitott szemléletű iskolai légkör megteremtésére törekszünk.
Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a sokszínű, a személyiséget
gazdagító érzelmi, erkölcsi és etikai nevelésre is.
A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét biztosítjuk tanulóink számára, figyelembe
véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket.
Kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen alapuló emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk
partnereinkkel és kollégáinkkal egyaránt. Feladatunk a színvonalas, hatékony munka, az
innovatív gondolkodásmód és a folyamatos önképzés lehetőségének megvalósítása.
Célunk, hogy a pedagógus-gyerek-szülő együttes hatékony, egymást erősítő munkájaként
tanulóink továbbtanulási lehetőségei kiszélesedjenek, társadalmi beilleszkedésük jobb eséllyel
valósuljon meg. Valljuk, hogy szakmai módszertani intézményünk egy olyan bázis, ahol a
gyógypedagógiai tudás párosul a sok éves tapasztalattal. Ebből a forrásból egyre több csatornán
keresztül kívánunk juttatni minden nyitott pedagógusnak, aki a gyógypedagógiai módszereket és
eljárásokat kívánja hatékonyabban alkalmazni munkája során.
Utazó gyógypedagógusi hálózatunk keretében támogatjuk, segítjük az együttnevelésre
vállalkozó iskolákat, amelyek vállalták a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integráltan
történő nevelését, oktatását.
Intézményünk jövőképe:
A jövő nemzedékéért érzett felelősség vállalása körültekintő döntéshozatalt kíván az oktatásban
résztvevők mindegyikétől: a fenntartótól, a pedagógusoktól és a szülőktől is.
Munkánk legfőbb célkitűzése a gondjainkra bízott gyerekek és tanulók lehető legjobb,
legeredményesebb nevelése, oktatása érzelmileg gazdag, információkban és innovációban erős
modern környezetben.
Olyan feltételeket teremtünk, melyek biztosítják a tanulók egészséges, harmonikus, testi -lelkiszellemi fejlődését, a helyes magatartási szokások és pozitív jellemvonások kialakítását.
A környezettudatos és egészséges életmódra nevelés programjának megvalósításával és
kiszélesítésével testileg és szellemileg erős, egészséges fiatalok nevelése a célunk.
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I. NEVELÉSI PROGRAM

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,
eszközei és eljárásai:
Intézményünkben a tanulók oktatásának, nevelésének és fejlesztésének legalapvetőbb célja a
minél teljesebb szociális és társadalmi beilleszkedés megvalósítása. Ennek érdekében az oktatás,
nevelés, fejlesztés feladatai:
➢
a személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása,
➢
az életvezetési technikák elsajátíttatása, gyakorlása,
➢ a képességek korrekciója és fejlesztése egyéni és kiscsoportos formában,
➢ egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazása a hátrányok csökkentésére,
A nevelési és oktatási módszereket mindig a tanulók életkorának és személyiségjegyeinek
megfelelően választjuk meg. A tantárgyaknál nem csak a műveltségátadásra fektetünk hangsúlyt,
hanem azoknak a kompetenciáknak a kialakítására is, melyek közvetlenül segítséget adnak és
felkészítik tanulóinkat arra, hogy képességeikhez mérten minél eredményesebb legyen szociális
beilleszkedésük.
Nevelő munkánk alapvető feladata az érzelmi nevelés, a motiváció, melyet mindig az életkornak
és a személyiségnek megfelelően igyekszünk kiválasztani.
Kellő mértékű pozitív motiváció nélkül eredménytelen a tanítás-tanulás folyamata. Fontos, hogy
a tanuló feszültségmentes légkörben szükségletének érezze, hogy aktívan kapcsolódjon be az
órai munkába. Ennek eszköze a játék, amely kíváncsiságot, érdeklődést, figyelmet kelt .
Fejlesztési követelményeink igazodnak a fejlődés lehetséges üteméhez. Tekintettel vagyunk arra,
hogy a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés nem terhelheti túl. Figyelembe vesszük, hogy
tanulóinknál a szokásos tartalmi differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű különbségtétel,
speciális eljárások alkalmazása, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs,
rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazása szükséges.
Az iskola világnézeti kérdésekben semleges.
Az intézmény maximálisan tiszteletben tartja a szülők lelkiismereti és vallásszabadságát.
Az iskolában, illetve az óvodában foglalkoztatott gyermekek, tanulók jellemzői:
Fejlesztő, nevelő, oktató munkánkat meghatározza növendékeink sajátos nevelési igénye.
Az ellátott gyermekek, tanulók többsége veresegyházi és erdőkertesi lakos, de járnak hozzánk a
környező településekről és a Dunakeszi Tankerületi Központ illetékességi körébe tartozó más
településekről is. A tanulók felvétele egyéni elbírálás és szakmai mérlegelés alapján történik. A
részletes szabályozást az intézmény felvételi rendje szabályozza. A tanulók egy része a
társadalom perifériáján élő, hátrányos helyzetű családból érkezik. Magas arányú az apa, illetve
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anya nélküli családok száma. A családtagok között gyakrabban előfordul az intellektus sérülése,
az írástudatlanság, az akut betegek száma, mint az átlagos népességben.
A tanulók nagy százalékánál társuló problémaként állapítanak meg mozgásfejlődési
rendellenességeket, mozgáskoordinációs, emocionális és magatartászavarokat.
A szegregált autista csoportokba azok az iskola körzetéhez tartozó, autizmus spektrumzavarral
diagnosztizált gyerekek kerülhetnek, akik az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság
döntése alapján integráltan nem nevelhetők, illetve az autizmusban való érintettségük miatt a
tanulás-tanítás során olyan sajátos szükségletekkel bírnak, amelyek az autizmus-specifikus
módszertan alkalmazását igénylik.
A két csoportunkban a maximális létszám 6-6 fő
A tanulók sajátos igényei, az egyéni fejlesztés szükségessége miatt itt csak kis létszámú
csoportok szervezhetők, amelyek sajátossága a nagyfokú heterogenitás, mivel az autizmus
pervazív (átható) fejlődési zavar, amely az egész személyiségfejlődést befolyásolja, így a tanulók
érintettsége igen változatos. A tanulóknál a vezető tünet az autizmus, amelyhez különböző
mértékű értelmi elmaradás, illetve neurológiai betegség (pl.: epilepszia) is társulhat. A három
leginkább érintett képességterület a kommunikáció, a szociális készségek és a viselkedési
szabályok követése, amely területeken jelentkező nehézségekhez sok esetben szenzoros
problémák is társulnak. A tantárgyi tartalmak tanítása mellett kiemelt feladat ezeknek a
képességterületeknek a fejlesztése.
Intézményünk céljai:
A fogyatékosság mértékének és irányultságának, valamint a megismerő funkciók rendellenes
fejlődésének figyelembe vételével a tanuló teljes körű fejlesztése, a tananyag feldolgozásának
segítése élményszerű, sokszínű és tevékenységközpontú tanulási környezet biztosításával.
A tanulóközpontúság megvalósulása elsősorban a személyre szabott tervekben, a tanulók
személyes igényeinek és egészségügyi helyzetének, valamint a „másságából” fakadó egyéb
speciális igényeknek a figyelembe vételét jelenti.
Ez a csoportok egyéni rend szerinti működésében is megjelenik, amely a csengetési rendhez sem
alkalmazkodik minden esetben. Projekt tanítás alkalmazásával, több a természet ritmusához
igazodó „témahét” beillesztésével a naptárat, a tágabb és szűkebb környezet szokásait követjük
elsősorban. A tapasztaláson alapuló megismerési folyamatok alkalmazása kiemelt feladat
nevelő-oktató munkánk során.
Ezeknek a céloknak az elemei:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
8

az egyéni haladásra épülő, sikerélményekben és eredményekben gazdag tanulási
folyamat
a belső integrációs folyamatok segítése
az osztályfoknak megfelelő tantervi követelmények teljesítése
az egyéni életutak hatékony segítése
az önálló életvitel kialakulásának segítése
az önelfogadás segítése a környezet részéről
az együttműködő képesség fejlődése
erkölcsi nevelés
hazafias magyarságtudatra és „európai polgár”-tudatra nevelés

➢
➢
➢
➢

nyitott személyiségű tanuló nevelése,
testi és lelki egészségre nevelés,
a fenntarthatósággal és környezettudatossággal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó
oktatás-nevelés,
gazdasági és pénzügyi oktatás,

Kulcskompetenciák:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anyanyelvi kompetencia
Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia
Természettudományos és technikai kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Egészséges életmódra nevelés, testi-lelki egészség
Konfliktuskezelés és együttműködőképesség fejlesztése

Célunk a tanulók minél sokoldalúbb felmérése mentális, egészségi és a tanulási folyamatokkal
összefüggő szinten. A tanév egészére vonatkozó részletes munkaterveket dolgozunk ki, amelyek
azokat a tevékenységeket, szabadidős projekteket és a készségfejlesztést szolgáló elemeket
tartalmazzák, amelyek mindenképpen benne kell, hogy legyenek a tanév során megvalósulandó
programokban.
Az integrációt minél közvetlenebbül megvalósító kapcsolódási pontokat tervezünk az
órarendben.
A tudás megszerzése minden tanulónak joga.
A nevelő-oktató munka ismeret és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet eredményes,
ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok összetételére, a
tanulók életkori sajátosságaira és kellő teret biztosít a tanulói akti vitásnak az ismeretszerzés
folyamatában. Az iskolánkban tanító pedagógusok a nevelőmunka gyakorlati végrehajtásában,
egy-egy feladat, helyzet, probléma megoldásában tervszerű és rendszeres eljárásmódokat és az
ezeket segítő eszközöket alkalmazzák.
A nevelőmunkánk során alkalmazott közvetlen eljárásmódok: kérés, meggyőzés, gyakorlás.
A kérés során alkalmazott eszközök: bíztatás, elismerés, helyeslés, dicséret, jutalmazás,
ellenőrzés.
A meggyőzés alkalmával az alábbi eszközök használata a jellemző: oktatás, példa, bírálat,
önbírálat, etikai beszélgetés.
A gyakorlás eszközei: a szoktatás, gyakoroltatás, tanulás, játék, verseny.
A nevelőmunkánk során alkalmazott közvetett nevelési eljárások: a tanulói közösségek
tevékenységének megszervezése, közös célok kitűzése, elfogadása, hagyományok kialakítása,
kérés, ellenőrzés, ösztönzés, a nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében,
felvilágosítás, vita.
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Az intézményünkben dolgozó pedagógusok gazdag eszköztárral rendelkeznek, amelyből
bőséggel válogathatnak a gyorsan változó pedagógiai helyzeteknek vagy az egyéni eseteknek
megfelelően.
Az iskola pedagógiai eszközei, módszerei:
Az aktív tanulás feltételeinek megteremtésére törekszünk. A tanulók alkotó tevékenységet
végeznek, és az a célunk, hogy arról reflektíven gondolkodjanak, el tudják mondani a
véleményüket az őket közben ért hatásokról. Ebben az esetben a tanuló nem passzív befogadó,
hanem a tanulási folyamat aktív, alakító részese, mely folyamatban a hangsúly az ismeretek
átadása helyett a képességek és készségek fejlesztésén van. Az aktív tanulás során a tanárról és
a tananyag átadásáról a fókusz a hallgatóra és a tananyaggal való aktív munkájára tevődik át.
Az egyénre szabott tanulási tér és lehetőségek megteremtése számunkra azt jelenti, hogy az
egyéni igények és sajátosságok figyelembe vétele elemi szükséglete a hatékony munkának.
Sajátos nevelési igényű tanulók esetében ez fokozottan hasznos.
A tanulói együttműködésen alapuló tanulás lehetővé teszi a differenciálás kiteljesedését és
hatékonyabb alkalmazását. Tanulópárok és páros tanulás megszervezésével is segítjük ezt a
folyamatot.
A multidiszciplináris órák minél nagyobb számú alkalmazásával az a célunk, hogy az
egységben kezelt és a különböző tudományterületeket koherensen magába foglaló tudást
élményszerűbben tárhassuk a tanulók elé.
A teamtanítás és a projekttanítás nagyon hasznos és létező gyakorlata iskolánknak, amely több
tantárgy ismereteinek átadását közös tanítás keretében valósítja meg. Lehetőségeinkhez mérten
minél több alkalommal élünk ezzel az eszközzel.
A digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása iránti igény
természetes folyamat, amely nem csupán a távoktatásban valósul meg. Eszközeink
korszerűsítésével és számuk növelésével mind több területen támogatjuk a tanulási folyamatokat
digitális eszközökkel.
A fejlesztés feladatai:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
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A beszéd alaki és tartalmi fejlesztése.
A biztos testséma-kép kialakítása.
A téri- és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten.
A vizuomotoros koordináció gyakorlása és fejlesztése.
Kognitív funkciók fejlesztése: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, szerialitás,
gondolkodási műveletek.
A látás, hallás, mozgás, koordinált működtetése.
Az olvasás, írás tanítása lassított tempójú, nyújtott ütemű, hangoztató-elemző,
szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a vizuális és auditív
észlelésre alapozó módszerrel.
Az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése, elsősorban a tanuló
1-4. osztályos (alsó tagozatos) pályafutása alatt.

➢
➢

A kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során.
A gondolkodás és a kreativitás fejlesztése.

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok:
A fejlesztés szokásos útjait, módszereit jelentősen módosítja a kommunikáció és a beszéd
fejlődésének sajátos útja, a megismerő funkciók késleltetettsége, a lassúbb tanulási tempó, a
figyelem ingadozása, az alacsonyabb fokú terhelhetőség.
Gyógypedagógiai nevelő-oktató munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek,
egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll. Ennek keretében fejlődik önismeretük,
társismeretük, társas kapcsolataik, beilleszkedő képességük, mentálhigiénés szokásaik,
magatartáskultúrájuk, felelősségtudatuk. A tanulók eredményes fejlesztése – együttműködve a
szülőkkel – folyamatos, egymásra épülő gyógypedagógiai tevékenységet igényel.
A nevelés intézményünkben elsődlegesen a kommunikációs és szocializációs képességek, a
pszichés funkciók fejlesztését és a mozgásállapot javítását jelenti. A sikeres tanítás- tanulás
feltétele a jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási környezet, a kis lépésekben történő haladás , a
gyakori ismétlés.
A gyógypedagógiai nevelés támaszkodik a tanulók meglévő képességeire, pozitív
tulajdonságaikra és érzelmi kötődéseik gazdagságára.
Ezek folyamatos fejlesztése, aktivizálása valamennyi nevelési helyzetben az alábbiak
figyelembevételével történik:
a) Az ismeretszerzés, a feldolgozás és alkalmazás során vezetésre, segítségre, folyamatos
irányításra van szükség.
b) A tanulók fogékonyabbak a szenzorikus és mozgásos közlések befogadására, ezért a fejlesztés
eredményesebb szemléletes képi rávezetéssel, cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés
megvalósításával.
c) Az ismeretszerzés tervezésénél számolni kell a tanulók rövidebb idejű figyelmével, a
figyelemkoncentráció zavarával, a verbális tanulás nehezítettségével, az alacsony
motiváltsággal.
d) A tanulási tempó, a bevésési idő jelentős változása, a tanulási helyzetekhez való kötődés, a
bizonytalan megőrzés, a pontatlan felidézés igényli a fejlesztés idejének növelését, a fokozott
mennyiségű és eltérő helyzetekben végzett gyakorlást.
e) A fejlesztés, nevelés, oktatás során folyamatosan szem előtt tartjuk a szociális képességek
területén jelentkező akadályozottságok (pl. a normakövetés képességének zavara, a kooperatív
készségek és az önfegyelem hiánya, a kommunikációs zavarok) korrekcióját.
Az intézmény keretein belül a fejlesztés színterei:
➢
➢
➢
➢
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a tanítási órák,
fejlesztő foglalkozások (gyógypedagógiai fejlesztés, logopédiai fejlesztés)
terápiás foglalkozások (kutyás terápia)
szakkörök, versenyek, fellépések,

Intézményünk fejlesztő rendszere több elemre épül. Az egyi fejlesztés és fejlődés lehetőségeit
szélesíti ki a kis létszámú osztályok szervezésének lehetősége, (maximum 16 fő/osztály) az
egyéni (1-3 fő) és csoportos fejlesztések igénybe vételének lehetősége, a korrepetálások, az
egyéni fejlődési tempó és az egyéni sajátosságok minél szélesebb körű figyelembe vétele, a
szakértői vélemények által lehetőségként jelzett kedvezmények megadása.
Az intézményen kívüli fejlesztési lehetőségek:
➢ Kulturális intézmények látogatása (színház, múzeum, kiállítás),
➢ közlekedési eszközök igénybevétele, közös foglalkozás más sérült és/vagy ép
gyermekekkel, fiatalokkal,
➢ táborozási erdei iskolai programok lehetősége,
➢ Az ország és a Kárpát-medence különböző részeire szervezett kirándulások,
utazások.
A tanulók nagy része ugyan iskolaéretten kerül az intézménybe, azonban az új környezet, az új
elvárások, de mindenekelőtt az idegrendszeri eltérések számos személyiségfejlődési problémát
okozhatnak. Ezek nagy része beilleszkedési és/vagy magatartászavarokban, illetve tanulási
nehézségekben nyilvánul meg. Ezek megszüntetése, illetve reedukálása érdekében az intézmény
– a tanulók életkori fejlődéseinek sajátosságait is figyelembe véve – a következő pedagógiai
feladatokat a vállalja:

Feladat megnevezése

A személyiségfejlesztés pedagógiai eszközei
1. Én azonosság, én tudat formálása. (nemi,
életkori, családi, lakóhelyi)

Egészséges énkép és önbizalom
kialakítása

2. Az önismeret fejlesztése. (testi, pszichikus,
erkölcsi, életmód, igényszint, ideálok
tekintetében)
3. Önértékelés (reális, irreális).
1. Feladattudat és alapvető szokásrendszer
kialakítása.

Önállóságra nevelés

2. Közösségben végzett irányított játékok.
3. Kreativitást fejlesztő alkotó munkák.
4. Személyes
felelősségvállalás
felelősségtudat kialakítása.

Kudarctűrő képesség kialakítása
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és

1. A sikeres teljesítmények kompenzáló
értékelése.

3. A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:
Az egészség fogalma:
Az egészség az ahhoz szükséges minőségeket jelenti, valamint a testi-lelki betegségek hiányát.
Az egészség felfogható testi-lelki és szociális jóléti állapotként is, jelenthet azonban egyfajta
fizikai és mentális egyensúlyi állapotot is, melynek során az egyén optimális kapacitása
birtokában a leghatékonyabban képes megvalósítani azokat a társadalmi szerepeket, amelyeket
környezete elvár tőle. Az egészséges életvitel azon az értékrendszeren alapul, mellyel a
bennünket körülvevő szűkebb és tágabb világhoz viszonyulunk. Az egészség fenntartásának,
megőrzésének elérésében az iskolai szintű beavatkozási stratégia tantárgya a testnevelés,
valamint a mozgásfejlesztő foglalkozások és a szabadidős időszakok aránya az egész napos
nevelési-oktatási folyamatban.
Az egészségfejlesztés célja, hogy az iskolánkban eltöltött időben minden gyermek és tanuló
részesüljön a teljes testi-lelki jólétben, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan megóvó és
fejlesztő, az intézményünk mindennapjaiban jelen lévő egészségfejlesztő tevékenységekben.
Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek, tanulók egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján
a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen az egészséges
táplálkozás, a mindennapos testnevelés, testmozgás, a baleset-megelőzés az elsősegélynyújtás és
a személyi higiéné területére terjednek ki.
Az intézményünkben folyó egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek, tanulók biológiai,
társadalmi, életkori sajátosságait.
Közreműködünk a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében a
Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
Az egészségnevelés területei:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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Iskolai egészségügyi ellátás
Iskolaorvosi vizsgálat
Védőnői ellenőrzés
Fogászati vizsgálat
Tanácsadás a szülőknek
Tanácsadás a tanulóknak
Gyermekvédelmi tanácsadás
Szakszerű pszichológiai ellátáshoz jutás segítése
Egészségvédelem és környezetvédelem

Iskolán belül:
➢ A tantárgyakba és a napi feladatokba az egészségvédelmi témák beemelése.
➢ A tanulók és a pedagógusok számára egészségvédelemmel kapcsolatos internetes cikkek,
kézikönyveket, szakanyagok biztosítása.
➢ Faliújság szerkesztése.
➢ Egészséges, tiszta környezet biztosítása.
➢ A mindennapos testnevelés megvalósítása.
➢ A szabadidősávban a szabad levegőn történő testmozgás előnyben részesítése.
➢ Rendezvények (Föld napja, sportnap, egészséghét-projekt stb.) tartása.
➢ A tisztálkodás igényének kialakítása (fogmosás, kézmosás, váltócipő, ruházat).
Iskolán kívül:
➢ Szűrővizsgálatok szervezése
➢ Egyéni igény szerinti orvosi vizsgálatok, tanácsadások megszervezése.
Drog prevenció:
Az iskola jellegéből következően kizárólag az elsődleges prevencióban vállalhat szerepet.
Így kiemelt figyelmet szentel:
➢ A függőségekre való hajlamra utaló jelek megjelenésére,
➢ az erős szorongás kezelésére,
➢ az elhanyagoló, bántalmazó családi környezet megváltoztatására irányuló tevékenységre,
➢ a súlyos kudarcok megelőzésére.
Humán erőforrások:
➢ Felelősök megbízása, feladatkörük meghatározása,
➢ speciális, a programokhoz felhasználható ismeretekkel rendelkező iskolai dolgozók
bevonása,
➢ szülők bevonása, partnerré tétele,
➢ segítők felkutatása,
➢ a pedagógusok megnyerése és aktiválása.
➢
➢
➢
➢
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a Pedagógiai Szakszolgálat segítségének kérése,
a Gyermekjóléti Szolgálat segítségének kérése,
a védőnői segítség igénylése,
a gyermekorvos bevonása.

4. Közösségfejlesztéssel és az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok:
Pedagógiai programunkat, pedagógiai terveinket alapvetően meghatározza, hogy
intézményünkbe különböző családi háttérrel rendelkező tanulók járnak.
Szociális helyzet szempontjából valamennyi csoport heterogén összetételű. Tanulóinkra az
értelmi és érzelmi fejlettség szempontjából is nagyfokú heterogenitás jellemző.
Tudjuk, hogy az emberi közösség hatása a személyiség alakulására fontos jelentőséggel bír. A
szokások kialakítását folyamatos és következetes követelménytámasztással, segítségadással,
rendszeres ellenőrzéssel, értékeléssel és példaadással valósítjuk meg. Fontosnak tartjuk a tanulók
magatartásának megfigyelését, és azok következményeinek megbeszélését, a gyermekek képessé
tételét a harmonikus gyermek-felnőtt kapcsolatok kialakítására, megtartására. Feladatunk
továbbá az iskolán kívüli kötődések figyelemmel kísérése, a tanulók felkészítése a rossz és káros
hatások felismerésére és azok elutasítására, valamint gyermekeink döntési helyzetbe hozatala,
mellyel megalapozzuk kontrollált akaratuk kialakulását.
Gyakorolják a verbális és nonverbális kommunikáció, gesztusok és az érzelmi megnyilvánulások
értelmezését és kifejezését, az udvariassági szabályokat. Megismerik, hogy milyen szűkebb és
tágabb közösségekbe tartoznak. Fejlődik önismeretük, kialakul a közösség iránt érzett
felelősségtudatuk, megértik a közösségért végzett tevékenység fontosságát. Tudatosodik bennük
a barátsághoz kötődő érzelmek fontossága. Felkészülnek a felnőtt életben várható közösségi
szerepekre. Szabályjátékok segítségével megtanulják a szabályok elfogadását, bet artását, az
egymásra figyelést, a türelmet. A közösségfejlesztés leghatékonyabb módja a példamutatás. A
gyerekekkel foglalkozó felnőttek közösségi normái alapvetően meghatározzák az általuk
irányított gyerekközösségek formálódását is.
Pedagógiai gondolkodásunk szerint a közösség érték. Az értékközvetítés folyamatában szociológiai szempontból – csoportokról, csoportfejlesztésről beszélhetünk. A tanulók több
településről, heterogén szociokulturális háttérből érkeznek. Reálisnak tűnik az a célkitűzés, hogy
a tanulók kiscsoportjait próbáljuk meg előbb szervezett csoportokká, majd közösségé formálni.
Maximálisan ki kell használni azokat a lehetőségeket, amelyek az iskola – szinte – valamennyi
tanulója számára tervezhetők:
➢ Kulturális események, rendezvények (pl. színházlátogatás)
➢ Sportversenyek (felkészülés a megyei és országos sporttalálkozókra (atlétika, labdarúgás,
mezei futóverseny)
➢ Nemzeti ünnepek (iskolai és lakóhelyi ünnepségek, megemlékezések, évfordulók)
➢ Iskolai ünnepségek (Mikulás, Karácsony, Farsang, Gyermeknap, tanévnyitó- és záró
ünnepélyek)
➢ Tanulmányi kirándulások rendszere
➢ Nyári tábor, erdei iskola
➢ Szakkörök
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A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az
osztályfőnökök feladatai:
A nevelőtestület minden tagjának a feladata:
➢ Magas szakmai színvonalon nevelni-oktatni a tanulókat.
➢ A Nemzeti Alaptanterv, a kerettanterv és a helyi tanterv alapelveinek, értékeinek, cél - és
feladatrendszerének maximális teljesítése.
➢ Szakmailag tovább képezni magát.
➢ Az iskola érdekeit szem előtt tartva tevékenykedni.
➢ A mindenkor hatályos törvények és jogszabályok alapján történő munkavégzés.
A pedagógusok feladata:
Az egyes munkaszerepek részletes feladatait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
➢ Az általános működési feladatok biztosítása mellett a tantárgyi munka elsődlegességének
és eredményességének a biztosítása.
➢ A tanulók optimális személyiségfejlődésének a segítése.
➢ A pedagógiai etika írott és íratlan szabályainak a betartása.
➢ A problémák nyílt, konstruktív hangnemben történő megbeszélése tanulóval,
kollégákkal, szülőkkel és vezetőkkel egyaránt.
➢ Kulturált viselkedés, és öltözködés.
Az osztályfőnöki tevékenység céljai
Az osztályfőnöki tevékenység legfontosabb céljai az egész iskolára vonatkoztatva: úgy irányítani
a tanulók tevékenységét, hogy el tudjanak igazodni a környező világban, ismerjék és védjék
környezetüket, optimista szemlélettel éljenek, jövőképük és énképük legyen reális és
körvonalazható, ismerjék helyüket a világban, kerüljék a káros szenvedélyeket. Az osztályfőnöki
munka eredményessége az iskolai viselkedésben is mérhető, de célunk nemcsak erre az időre
vonatkoztatható, hanem elsősorban a későbbi, önálló felnőtt életre. Az iskolában elérhető célokat,
eredményeket a vezetőség, a nevelőtestület és a szülők értékelik elsősorban benyomásaik alapján,
de végezhetünk speciális felméréseket is. Ezért eredményeinket folyamatosan figyelemmel
kísérjük, a negyedévi, a félévi, év végi osztályozáskor pedig elemezzük is.
Az osztályfőnök megismeri tanítványai személyiségét, jellemét, családi hátterét, erre építve :
➢ fejleszti önismeretüket,
➢ segíti a tanulóközösség kialakulását,
Kapcsolatot tart a tanuló érdekében:
➢ a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel,
➢ a kollégáival,
➢ az iskolapszichológussal.
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Indokolt esetben családlátogatást kezdeményez és a családlátogatásról az intézmény
protokolljának megfelelően feljegyzést készít.
Jelzi az igazolatlan tanulói hiányzást, a tankötelezettségi törvény megsértésére utaló jeleket.
Javaslatot tesz jutalmazásra, kitüntetésre.
Együttműködik és rendszeresen konzultál az osztályában tanító pedagógusokkal,
asszisztensekkel, koordinálja az ott folyó nevelő-oktató munkát.
Óralátogatást végez az osztályába betanító pedagógusoknál.
Osztályát elkíséri a különböző rendezvényekre.
Elvégzi az osztályfőnöki munkával kapcsolatos adminisztratív feladatokat: e-napló vezetése,
tanmenet készítése, felmérések, pedagógiai vélemények megírása, a tanulók irat anyagának
megismerése és naprakészen tartása, félévi, év végi értesítő, bizonyítvány elkészítése.
Dekorálja az osztálytermet az évszaknak és ünnepkörnek megfelelően.
Figyelemmel kíséri az osztályába járó tanulók tanórán kívüli tevékenységét, részt vesz ezek
szervezésében.
Az osztályfőnökök szerepe:
Az osztályfőnök az, aki a tanulók kisebb közösségét, az osztályokat irányítják. Koordinálják a
nevelőmunkát, közvetlenül figyelemmel kísérik az egyes gyerekek sorsát, fejlődését és szervezik
az osztály közösségi életét. Segítik a véletlenszerűen egy osztályba került fiatalok életközösséggé
alakulását. Összekötő kapcsot jelentenek a család és az iskola között, és tényleges nevelőként
gondoskodnak a rájuk bízott gyerekekről.
Az osztályfőnök megtanítja a társadalmi erkölcsi normákat és az emberi együtt élés szabályait,
mintát ad toleranciából, a másság elfogadásából és képviseli saját hiteles értékrendjét. Akkor
válik jó osztályfőnökké, ha célul tűzi maga elé, hogy rábízott tanítványainak megbízható felnőtt
mintájává váljék, akit nem választ el tőlük soha az a bizonyos három lépés, de képes előttük
tekintélyt szerezni, hogy a közelségéből is felnézhessenek rá.
Tekintélyét a következők alapozzák meg:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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általános emberi vonásai,
szavainak és tetteinek összhangja,
szakmai tudása,
neveltjei iránt érzett felelőssége és szeretete,
következetessége,
tisztessége,
emberi tartása,
önzetlen segítőkészsége

5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje:
Különleges gondozást igénylő tanulók:
➢ Sajátos nevelési igényű tanulók
➢ Kiemelten tehetséges tanulók
Intézményünkben a tanulók foglalkoztatása 8-16 fős csoportokban történik
A tanulók egy része rendszeres pszichológiai gondozásban részesül.
Fontos feladat az osztályfőnökök, szaktanárok, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok,
logopédusok tevékenységeinek pedagógiai, pszichológiai összehangolása, a váratlan események,
problémák azonnali kiszűrése és feldolgozása.
Élményszerű közösségi programokat kínálunk tanulóink számára, amelyek segítik a helyes
viselkedésminták pozitív megerősítését.
Pozitív érzelmi légkört teremtünk és tartunk fenn a gyermekcsoportokban és a nevelőtestületben
egyaránt.
Minden tanulónk kiemelt figyelmet igénylő, tehát számunkra a felzárkóztatás és a tehetség
kibontakoztatása együtt megjelenő egymásra épülő feladat.
Fontos számunkra az egyes tanulók sikerélményhez juttatása például a sport, manuális
foglalkozások, zenélés és egyéb művészeti tevékenységek által.
Tanulóink tanulási zavarai nem zárják ki azt, hogy harmonikus személyiségfejlődésük
érdekében, ne ragadnánk meg azokat a lehetőségeket, melyek a bennük meglévő képességek,
kibontakoztatását szolgálják. Célunk az, hogy tanulóinkat sikerélményhez juttassuk,
motivációjukat növeljük, olyan élményekhez juttassuk őket, melyek hozzájárulnak a kitartó
munkavégzés, közösséghez tartozás, felelősségtudat, alkalmazkodó képesség és önbizalom
kialakulásához. Fontosnak tartjuk, hogy minden tanuló képességei, érdeklődési köre szerint
vegyen részt a programjainkon és az elvégzett munka örömforrás legyen számára.
A tehetség, képesség kibontakoztatásának színterei:
➢
➢
➢
➢
➢

szakkörök, kézműves tevékenységek.
kulturális programokra, ünnepélyekre való felkészülés,
sportversenyekre való felkészülés, azokon való részvétel
tanulmányi versenyekre való felkészülés, azokon való részvétel
tehetséggondozás a törvényi előírások által biztosított tanórán kívüli órakeretek
felhasználásával

A fenti tevékenységek egy része intézményen belül zajlik, más részük az intézmény falain kívül,
ezáltal bemutatkozási lehetőség adódik tanulóink számára más közegben is.
Differenciált tanulásszervezéssel biztosítjuk minden tanuló számára az egyéni haladási tempót,
a sajátos képességek kibontakozását.
➢ Tanórán kívüli tevékenységek
▪ Kiscsoportos foglalkozások
▪ Szakkörök
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▪

Kézműves foglalkozások

➢ Egyéb tevékenységek
▪ Internetes kutatómunka
▪ Színházlátogatások
▪ Kirándulások, erdei iskola
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok :
A gyermek- és ifjúságvédelem felöleli az intézmény életének egészét azzal a céllal, hogy
biztosítsa az itt nevelődő gyermekek jogainak érvényesülését, megfelelő intézkedést tegyen a
rászorulók érdekében, segítse elő a veszélyeztetettség megszüntetését.
A jó gyermekvédelmi munka alapja a gyermekekkel foglalkozó összes pedagógiai munkát végző
munkatárs közötti hatékony együttműködés, egymás megfelelő informálása. Fontos, hogy a
veszélyeztető helyzetet minél hamarább felismerjük és a felismerést minél gyorsabban kövesse
a megfelelő intézkedés.
Gyermekvédelmi tevékenységünkben rendkívül fontos a prevenció. A prevenció célja hogy a
készségeket, képességeket a szülőkkel együttműködve, megfelelő szociális biztonságban és
szeretetteljes légkörben fejlesszük tanulóinknál, biztosítva ezzel a gyermek harmonikus
fejlődését.
A törvényi előírások által biztosított habilitációs, rehabilitációs, tanórai, ill. tanórán kívüli
órakeretek felhasználásával intézményünkben az alábbi módon történik tanulóink
felzárkóztatása:
➢ egyéni fejlesztés,
➢ differenciált óraszervezés
➢ habilitáció, rehabilitáció, felzárkóztatás, terápiás jellegű foglalkozások
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység:
Intézményünk egyik fontos feladata a tanulók szociális hátrányának enyhítése. E tevékenység
alapja a naprakész, gondos helyzetfeltárás. Ezt a munkát a kompetenciával rendelkezők
(gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, osztályfőnökök, gyógypedagógiai asszisztensek)
összehangoltan, egymást erősítve, kiegészítve végzik. Kiemelt szerepet tölt be ebben a
folyamatban a szülőkkel való bizalmon és segítőkészségen alapuló kapcsolat. Ugyancsak
lényeges a jó kapcsolat fenntartása más intézményekkel (pl. önkormányzatok, gyámügy,
családsegítő szolgálatok, stb.) is. Az iskola elsősorban az osztályfőnökökön és a megbízott
gyermekvédelmi felelősön keresztül működteti a gyermekvédelmi jelzőrendszert, de valamennyi
pedagógus kötelessége a veszélyeztetettség jelzése. Az egész napos oktatás eleve segíti a
szociális hátrányok enyhítését (egész napos felügyelet és foglalkoztatás, napi háromszori
étkezés).
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A gyermekvédelmi felelős feladata:
➢ Nyilvántartja a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókat.
➢ Folyamatosan együttműködik a tanulók lakóhelye szerint illetékes családsegítő és
gyermekjóléti szolgálattal, a gyámhivatallal, gyámhatóságokkal.
➢ Szükség esetén kezdeményezi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, illetve
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását.
➢ Pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényezők gyanúja esetén
értesíti az illetékes gyermekjóléti szolgálatot.
➢ Gondoskodik a szülők tájékoztatásáról (gyermekvédelmi felelős személye,
elérhetősége, gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények elérhetősége, stb.)
➢ Az intézmény ingyenes/kedvezményes utaztatást biztosít az iskolába járáshoz.
➢ Valamennyi tanuló számára biztosított az ingyenes úszásoktatás

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program:
Intézményünkbe a Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság és a Tanulási Képességeket Vizsgáló
Szakértői Bizottság szakértői véleményével kerülnek be a gyerekek/tanulók. A szakértői
vélemény tartalmazza a felzárkóztatást célzó fejlesztő foglalkozások irányait. Ezek alapján az
alábbi hátránykompenzáló fejlesztésekben részesülnek a tanulók:
➢
➢
➢
➢
➢

Egyéni fejlesztés
Logopédiai ellátás
Mozgásfejlesztés
Csoportos fejlesztés
Pedagógiai pszichológiai gondozás

Az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek csoportjának ellátása és célja:
Az autizmussal élő gyermekek esetében a nevelés-oktatás célja a sérülésből következő fejlődési
hiányok, elmaradások kompenzálása elsősorban az elemi pszichoszomatikus funkciók, a
szenzomotoros készségek, a szociális készségek, illetve a kommunikáció területén. Az
önkiszolgálás, az alapvető szociális együttélési szabályok elsajátíttatása a tanulók képességei és
igényei szerint, hogy mind önállóbb életvezetésre legyenek képesek.
Az autizmus-specifikus nevelés-oktatás kiemelt feladatai:
- A sérülésből adódó szükségletekhez adaptált speciális környezet megteremtése.
- A biztonságérzet kialakítása a fejleszthetőség és az önálló tevékenykedés feltételeként.
- Egyéni fejlesztési tervek kialakítása a gyermek szükségleteinek megfelelően és a család
igényeinek figyelembe vételével.
- Az eltérő fejlődésmenetből következő zavaró vagy veszélyes viselkedésformák megelőzése és
kezelése.
- A gyermek alkalmazkodását segítő viselkedésformák kialakítása a családi, iskolai és iskolán
kívüli környezetben.
- Az elsajátított ismeretek, készségek bővítése, szinten tartása, általánosítása.
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- A felnőttkori adaptáció részeként munkára való előkészítés.
- Az autizmussal élő tanulók számos olyan viselkedést, magatartásformát mutathatnak, melyeket
a környezet nem kívánatosnak minősít, tilt, esetleg csupán szociálisan furcsának tart.
Ezek között a viselkedések között előfordulnak veszélyes, destruktív, agresszív vagy önkárosító
megnyilvánulások, de ide sorolhatjuk a beilleszkedést nehezítő sztereotip viselkedéseket vagy a
szélsőséges passzivitást is.
A beilleszkedési, magatartási nehézségek és azok okai rendkívül változatosak az autizmusban,
ezért egyéni felmérés és egyénre szabott stratégiák alkalmazása szükséges.

Tanulásszervezés, módszerek, terápiák és eszközök:
A felmérés és beavatkozás tervezéséhez több modell is rendelkezésre áll (pl.: STAR modell). A
beavatkozás tervezése mindig a nem kívánatos viselkedés pontos meghatározásán és konkrét
tartalmú, pontos jegyzőkönyvezésén alapul. Az alkalmazott stratégiák alapja a viselkedés - és a
kognitív terápia. A sikeres beavatkozás feltétele, hogy adott viselkedés kezelése során
valamennyi felnőtt egységes reakciókat adjon.
A leggyakrabban alkalmazott stratégiák:
Erőszakmentes konfliktuskezelő technikák tanítása.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

A problémás viselkedés megelőzése.
A kívánatos viselkedések pozitív megerősítése.
Ingerkontroll.
Új készség tanítása.
Hatékony kommunikációs stratégiák kialakítása.
Megfelelő alternatív viselkedés tanítása.
Jelentéstulajdonítás a viselkedésnek.
Kognitív stratégiák (pl.: képes, ill. írott forgatókönyvek a megfelelő viselkedés
szervezéséhez).

Folyamatos tevékenységek:
Tanulóink egyes esetekben mutathatnak olyan képességeket, melyek kiemelkedők, de
leggyakrabban csak az általános fejlődési elmaradáshoz viszonyított jobb képességekről
beszélhetünk. A tanulóval foglalkozó szakemberek feladata, hogy a jó képességeket
megpróbálják a későbbi sikeres adaptáció szolgálatába állítani, a speciális érdeklődést a gyermek
motiválására használni. Segítünk abban is, hogy a családok megértsék az autizmus
következményeként kialakult fejlődésmenet sajátosságait. Így érhető el, hogy a családok reális
célokat tűzzenek ki a gyermek jövőjével kapcsolatban. A készségek begyakorlása, az ismeretek
elsajátítása strukturált helyzetekben egyéni és csoportos foglalkozás keretében történik.
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7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendje:
A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és
egészséges környezetben neveljék és oktassák. Az iskola tanulmányi rendjét, a pihenőidő,
szabadidő, a testmozgás beépítésével, sportolási és étkezési lehetőség biztosításával, életkorának
és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A törvényekben meghatározott jogokat és
kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetve teljesíteni.
A tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatokban:
Az intézmény tanulói diákképviselettel diákönkormányzatot alakítanak. A diákönkormányzat az
iskola nevelési-oktatási célkitűzéseinek megvalósítását az életkori sajátosságok figyelembe
vételével, a tanulói aktivitás és öntevékenység fejlesztésével segíti.
A diákönkormányzat munkáját megbízott pedagógus segíti, aki képviseli a nevelőt estületi
értekezleteken a tanulók véleményét. A diáktanács az általa elfogadott rend szerint, önállóan
működik. A törvényben meghatározott döntési, egyetértési, véleményezési, javaslattevő joga
mellett bármikor, bármilyen ügyben elmondhatja a problémáját az intézmény vezetőjének, aki
köteles arra 8 napon belül válaszolni.

8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái:
A gyermekek, tanulók nevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot,
egységet teremtünk a közös cél érdekében. Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való
harmonikus, jó kapcsolat kialakítását, ápolását.
Hitvallásunk szerint a nevelő-szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, őszinteségen,
megbecsülésen, megértésen kell alapulnia. Nevelési programunkat csak a szülőkkel
egyetértésben tudjuk megvalósítani. Mivel sérült gyermekek neveléséről-oktatásáról van szó,
speciális feladatként jelentkezik intézményünkben a gyermekek sérülésével, állapotával
kapcsolatos tanácsadás.
A szülőknek segítségére vagyunk abban, hogy elfogadják gyermeküket, reálisan ítéljék meg
képességeit, szociális boldogulását illetően megelégedjenek a lehetőségekkel, és ezen belül
keressék gyermekük számára a legjobb megoldást.
Pedagógusaink elfogadják a tanulókat és reálisan ítélik meg képességeiket. Minden eszközzel
csökkentjük az iskolában átélt frusztrációs hatásokat és eszközt adunk a tanulók kezébe ezek
feldolgozásához.
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Az együttműködés formái:
➢ Folyamatos tájékoztatás adása az intézmény részéről.
➢ A szülő tájékozódása az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az alkalmazott
módszerekről, gyermeke fejlődéséről, a felmerülő nevelési problémákról, a szociális
boldogulás lehetőségeiről, a gyermeket az iskolában ért frusztrációs hatásokról, azok
következményeiről, gyermeke pozitív tulajdonságairól, a nevelés eredményeiről.
➢ a szülők véleményének feltérképezése az iskola nevelési céljaival, feladataival
kapcsolatban (elégedettségi mérés)

A szülők bevonása az iskola közéletébe:
Az iskola működésében a következő szülői szerepek jelennek meg:
➢ A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat segítője.
➢ A szülő, mint az iskolai közélet szereplője.
A szülő:
➢ jelezheti igényeit a tanórán kívüli foglalkozások megszervezésére,
➢ reális tájékoztatást kérhet: a gyermek fejlődésével kapcsolatos kérdésekben.
A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat segítője:
Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, amely az iskolánkban folyó
oktatási-nevelési feladatainknak sikerességét támogatja, erősíti, színesíti azt.
Az együttműködés megvalósításának színterei az iskolában:
A szülők egyéni lehetősége, hogy előzetes egyeztetés után, akár a tanítási órák előtt, akár azokat
követően, bármely munkanapon a pedagógusokkal megbeszéljék problémáikat. Az intézmény
vezetőit – azok munkarendjétől függően - előzetes bejelentkezésüket követően felkereshetik.
A szülők az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
tájékozódhatnak az iskolai szülői értekezleten, az előtérben elhelyezett hirdető táblán
alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatón és az intézmény honlapján
A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét,
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
Az osztályfőnök a tanulók előre meneteléről tájékoztatást ad:
➢ az osztály szülői értekezletein
➢ üzenő füzeten keresztül, telefonos kapcsolattartással
➢ e-naplón keresztül
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A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgának:
➢ Nyílt napok, melyeken az érdeklődő szülők részt vehetnek. Betekinthetnek az iskola belső
világába, megfigyelhetik gyermekük iskolai tevékenységét.
➢ Fogadó óra (egyeztetés után bármikor)
A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái:
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak.
Az osztályközösség élén az osztályfőnök,- mint pedagógus vezető – áll.
Az Intézményi Tanács működése, valamint az Intézményi Tanács és a vezetők közötti
kapcsolattartás formája, rendje:
Az Intézményi Tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület, és
partnereink képviselőiből alakult egyeztető fórum, mely a nevelési-oktatási intézmény
működését érintő valamennyi lényeges kérdésben véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a
jogszabályban meghatározottak szerint. Az iskola Intézményi Tanáccsal való kapcsolattartásáért
az igazgató a felelős. Az Intézményi Tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője
illetve tagja képviseli az iskolával való kapcsolattartás során. Az igazgató félévenként egy
alkalommal beszámol az Intézményi Tanácsnak az iskola működéséről. Az Intézményi Tanács
elnöke számára az igazgató a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
határidőn belül elküldi a nevelőtestület félévi és a tanévi pedagógiai munkájának
hatékonyságáról szóló elemzését elvégző nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet.
Az Intézményi Tanács képviselőjét meg kell hívni a Diákönkormányzat részére tartandó
tájékoztató értekezletre, melyet az iskola igazgatója és helyettesei évente három alkalommal
(tanév elején, félév végén és a tanév szorgalmi időszakának végén) hívnak össze. Az értekezleten
az igazgató véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló
nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka
értékeléséről, a munkatervben rögzített feladatok teljesítéséről. Szükséges esetben az Intézményi
Tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a nevelőtestület értekezleteire is meghívható.
Az Intézményi Tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves
iskolai Munkaterv és az Intézményi Tanács ügyrendje, valamint éves munkaprogramja határozza
meg.
9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai:
Az intézmény tanulói alkalmassági vizsga nélkül, szakértői vélemény alapján jelentkezhetnek az
iskolába.
A tanulmányok idején kétféle vizsga letétele lehetséges:
Osztályozó vizsga:
➢ Tanórai foglalkozásokon való felmentés esetén,
➢ A tanulmányi kötelezettség előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítése esetén,
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➢ 250 óránál több hiányzás esetén, amennyiben a nevelőtestület engedélyezi a
vizsgára bocsátást,
➢ Független vizsgabizottság előtt történő értékelés kérésének az esetén.
Javító vizsga:
➢ 2-8. évfolyamon legfeljebb három tantárgyból kapott év végi elégtelen osztályzat
esetén.
A vizsgák feltételei:
➢ Az osztályozó vizsga időpontja a szorgalmi év vége, a javító vizsgáé augusztus
vége.
➢ A vizsgák időpontjáról és a helyéről mind a tanulót, mind a szülőt értesíti az iskola.
➢ A vizsgát vizsgabizottság előtt kell tenni.
➢ A vizsgának – lehetőleg – írásbeli és szóbeli részből kell állnia.
➢ A vizsgán jegyzőkönyvet kell készíteni.
➢ A végleges osztályzatot a vizsgabizottság állapítja meg.
➢ Az osztályozó vizsga egyszer ismételhető, a javító vizsga egyszer sem.
➢ Azt a vizsgát, amelyen nem jelenik meg a tanuló, sikertelennek kell tekinteni.

A vizsgák részei:
A javítóvizsgára utasított tanulók értelemszerűen abból a tantárgyból vizsgáznak, amelyből
elégtelen osztályzatot kaptak.
Az egyéni tanrend alapján tanuló diákok minden tantárgyból vizsgát tesznek.
A hiányzások törvényben meghatározott mértéke miatt osztályozó vizsgára utasított tanulók
abból a tantárgyból tesznek vizsgát, amely tantárgy kapcsán a hiányzás mértéke meghaladja a
30%-ot.
10. A tanulói felvétel és az átvétel helyi szabályai :
A tanuló, beleértve a magántanulót is, az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói
jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján
történik. Erről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló
a tanulói jogviszonyon alapuló jogait ettől az időponttól gyakorolhatja.
Helyi szabályok:
1. Más oktatási intézményből és óvodai ellátásból érkező tanulók felvétele-átvétele:
Az intézménybe a Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság és a Tanulási Képességeket Vizsgáló
Szakértői Bizottság szakértői véleményével kerülnek be a gyerekek/tanulók.

25

2. A személyi adatok felvétele hivatalos iratok alapján történik (születési anyakönyvi kivonat,
lakcím kártya, TAJ kártya).
3. Az átadó és az átvevő intézmény között a hivatalos értesítés és a bizonyítvány megkérése a
A.T.ü. 7.r.sz. számú nyomtatványon történik.
A tanulók felvételéről a szakértői vélemény alapján az intézményi felvételi protokoll
figyelembe vételével az intézmény igazgatója dönt.
A tanév közben érkező tanulókat is a fenti szabályok betartása mellett lehet felvenni, próbahét,
vagy próba-időszak beiktatása után.
A törvényben meghatározott osztálylétszám semmilyen körülmények között nem léphető túl.
A tanulói felvétel és átvétel részletes szabályait a Házirend tartalmazza
11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervek:
Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása a környezetismeret-természetismeret-biológia
tantárgyak keretein belül történik. Megtanulják a felnőtt értesítésének szükségességét abban az
esetben, ha környezetükben valakit baleset ér. Bővülnek ismereteik az elsősegélynyújtás
témájában, lehetőségük van az elsősegélynyújtás elemeinek gyakorlására. A nyolcadik évfolyam
végére a tanulóktól elvárt teljesítmény, hogy értelmi szintjüknek megfelelően tudjanak segítséget
kérni, illetve segítséget nyújtani.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az
elsősegélynyújtás fogalmát; ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb
alapfogalmakat.
Ismerjék fel a vészhelyzeteket és 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.
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 elsősegély-nyújtás alapismereteit,
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósí tásának
elősegítése érdekében az EGYMI kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal és a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszttel
Támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésen.
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II. A

HELYI TANTERV

1.Kerettantervek:
A Veresegyházi EGYMI által használt kerettantervek alkalmazását a következő jogszabályok
szabályozzák:
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről kiegészítések és korrekciók:
- 23/2013. (III. 29.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
- 6/2014. (I. 29.) számú EMMI rendelet – az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
- 34/2014. (IV. 29.) számú EMMI rendelet – a köznevelés szabályozására vonatkozó egyes
miniszteri rendeletek módosításáról
- 40/2015. (VIII. 28.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
- 11/2016. (VI. 13.) EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
- 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
- 23/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

A kerettantervek megnevezése:
Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára
Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára
Kerettantervek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-8. évfolyamára
Autizmus spektrumzavar csoportjai esetében:
Helyi tantervünk az „51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.)
EMMI rendelet”, „Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára” és a,
„Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára” című kerettantervek alapján
készült, a 32/2012 EMMI rendelet „A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve”
SNI 8. fejezetének figyelembe vételével. (Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai
fejlesztésének elvei)
2. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai
foglalkozások
Intézményünkben a kerettanterv által meghatározott alapóraszám feletti szabadon választható
tanórai foglalkozásokat a sajátos nevelési igényű tanulók speciális szükségleteit figyelembe véve
határoztuk meg. Minden tagozaton a magyar nyelv és irodalom és a matematika tantárgy
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tanítására fordítunk plusz órákat. Az így nyert órákat képességfejlesztésre, gyakorlásra,
ismétlésre, rendszerezésre használjuk. A logopédiai 6. évfolyamom hetente plusz egy órát kapott
a természetismeret tantárgy is.
Logopédiai tagozat:
Előkészítő
anyanyelvi fejlesztés

7

grafomotoros fejlesztés

2

magyar nyelv és irodalom

logo 1.

logo 2.

logo 3.

logo 4.

7+1

7+1

5+2

5+ 2

idegen nyelv
matematikai fejélesztés

2
4

matematika

4+1

4+1

4

4

erkölcstan

1

1

1

1

1

1

környezetismeret
ének-zene

2

2

2

2

2

vizuális kultúra

2

2

2

1

technika és tervezés

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

Digitális kultúra
mozgásfejlesztés

5

alapozó terápia

4

testnevelés és sport

4

4

testnevelés, úszás
testnevelés, néptánc

1

1

1

1

szabadon tervezhető

2

2

2

2

24

24

24

25

rendelkezésre álló órakeret

28

24

logo 5.

logo 6.

logo 7.

logo 8.

magyar nyelv és i.

4

4

3+1

3 +1

idegen nyelv

3

3

3

3

matematika

4

4

3+1

3+1

történem

2

2

2

2

Hon és népismeret

1

Állampolgári ism.

1

hit- és erkölcstan

1

1

1

1

természettudomány

2

2+1

biológia-egészségtan

2

1

fizika

1

2

kémia

1

2

földrajz

2

1

ének-zene

2

1

1

1

vizuális kultúra

1

1

1

1

1

Dráma és színház

1

digitális kultúra

1

1

1

technika és tervezés

1

1

1

testnevelés és sport

4

4

4

4

Bringa Akadémia

1

1

1

1

közösségi nevelés

1

1

1

1

szabadon tervezhető

1

2

2

2

Maximális órakeret

28

28

30

30

úszás

29

Gyógypedagógiai (Szivárvány) tagozat:

Tantárgyak

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

Magyar nyelv és
irodalom

7 +1

7+1

6+1

7 +1

Matematika

4 +1

4+1

3+1

4 +1

Etika

1

1

1

1

Környezetismeret

-

-

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

1

Digitális kultúra

-

-

1

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

Szabadon tervezhető
órakeret

2

2

2

2

Rendelkezésre álló
órakeret

24

24

24

25

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

Tantárgyak
Heti óraszám
Magyar nyelv
irodalom

és

Heti óraszám

4 +1

4 +1

4 +1

4 +1

Idegen nyelv

-

-

2

2

Matematika

4 +1

4+1

4+1

4+1

Etika

1

1

1

1

Történelem

2

2

2

1

30

Hon- és népismeret

1

-

-

-

Természettudomány

2

3

5

5

Állampolgári
ismeretek

-

-

-

1

Ének-zene

2

2

1

1

Vizuális kultúra

2

2

1

1

Digitális kultúra

1

1

1

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

Osztályfőnöki óra
(közösségi nevelés)

1

1

1

1

Szabadon tervezhető
órakeret

2

2

2

2

Heti órakeret

28

28

30

30

3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele
biztosításának kötelezettségét:
A tankönyvpiac rendjéről szóló hatályos törvény értelmében a tankönyvek hivatalos jegyzékéről
az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörében eljáró, kormányrendeletben kijelölt
központi hivatala dönt. A hivatalostankönyvjegyzék az a keret, amelyen belül a pedagógus a
törvényben meghatározott jogával élve – a helyi tantervalapján, a szakmai munkaközösség
véleményének kikérésével dönthet az alkalmazott tankönyvekről, ill. az ezekhez kapcsolódó
tanulmányi segédletekről, taneszközökről. Tankönyvrendeléskor nem választunk olyan
tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás
jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. A
tankönyvválasztást a nevelőtestület évenként felülvizsgálja, s ez alapján hoz döntést a következő
évre vonatkozó tankönyvrendeléssel kapcsolatban.
A tankönyvkiválasztás elvei, szempontjai:
Elsődleges szempont a tankönyvek és taneszközök kiválasztásánál, hogy a tankönyv alkalmas
legyen sajátos nevelési igényű gyermekek oktatására. Tartalmában, ábravilágában,
szemléltetésében, nyelvezetében igazodjon a tanuló szükségleteihez, életkori sajátosságaihoz.
Szakmailag kellően kidolgozott legyen, hitelesség, pontosság, korszerű tartalom jellemezze.
Lehetőleg taneszközök is álljanak rendelkezésre a tananyag elsajátításához. A feladatok
nyújtsanak lehetőséget a differenciálásra. A tankönyv tartalmában feleljen meg az iskola helyi
tantervének, legyen motiváló hatású, változatos, vonzó, szép kivitelezésű, időtálló, több éven át
használható. Az egyes tantárgyak tankönyvei egymásra épüljenek, a tankönyvekhez lehetőség
szerint tartozzon munkafüzet is. Fontos kívánalom, hogy a tankönyvek könnyen áttekinthetőek,
jól olvashatóak legyenek.
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Tankönyvválasztás szempontjai a szegregált autista csoportokban:
A tanulók számára a speciális szükségleteknek megfelelően egyénre szabottan kell
megválasztani a tankönyveket és a taneszközöket. A tankönyvlistán szereplő tankönyvek közül
a neurotipikus, a tanulásban akadályozott, valamint az értelmileg akadályozott tanulók számára
készültek egyaránt felhasználhatóak.
A tankönyvek, munkafüzetek, egyéb segédletek legyenek konkrét tartalmúak, jól variálhatóak,
áttekinthetőek, tartalmazzanak minél több valósághű képet. Szükségessé válhat, hogy a
pedagógusok saját kezűleg készítsék el a taneszközöket. Az egyes tantárgyak tanítása során a
mindennapi életben előforduló valóságos tárgyakat kell használni. Fontos szempont, hogy az
alkalmazott eszközök biztonságosak legyenek.
A tartós tankönyveket a könyvtár bevételezi, több évig használhatóak.
A kiválasztás szempontjai:
➢ Feleljenek meg a tanuló egyéni szükségleteinek, tanulási stílusának és
szimbólumszintjének.
➢ A taneszközök minősége, megjelenése legyen alkalmas a tanulók esztétikai érzékének
fejlesztésére.
➢ A tanulnivalót az eredményes elsajátításhoz szükséges részletességgel tárgyalják.
➢ Változatos, többféle munkaformát (egyéni, páros, kiscsoportos) alkalmazó feladataik
tegyék lehetővé a képességfejlesztést és a differenciált oktatást.
➢ A tantárgyi integráció megvalósításával fektessenek hangsúlyt több kompetenciaterület
fejlesztésére is.
➢ Kezeljék kiemelten a vizuális elemeket. Képeik, ábráik segítsék a nyelvi információk
megértését, gazdagítsák azok tartalmát.
➢ A taneszközök lehetőleg legyenek egymásra épülő tantárgyi rendszerek,
tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai, amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő
taneszközök állnak rendelkezésre (pl. munkafüzet, tudásszintmérő feladatlapok).
3. A Nemzeti Alaptanterv által meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósításának részletes szabályai:
Az oktatási folyamat:
Tanulóközösségünk egy része általános iskolai tanterv szerint halad, mivel tanulóink az általános
iskola megfelelő évfolyamába térhetnek vissza, ha zavaraik megszűnnek, mérséklődnek vagy
ambulánsan is kezelhetők. A követelményekben a kerettanterv követelményei jelennek meg. A
tanulók speciális szükségleteit segítő differenciálás, a szükségleteknek megfelelő tartalmak
kialakítása és a fokozott szemléltetés segítik.
Az első évfolyamon lehetőség van az értékelés alóli felmentés mellett kizárólag fejlesztő jel legű
felkészítésben részt venni (A Szakértő Bizottsági Szakértői vélemény alapján). Az első évfolyam
két tanévre nyújtásának célja, feladata, tananyaga és követelményei az alap kultúrtechnikák
megfelelő szintű elsajátításához szükséges alapképességek (beszéd, kommunikáció és mozgás)
megfelelő szintre való fejlesztésére ad lehetőséget, valamint kereteket és munkaformákat.
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Tanulóink sajtos nevelési igényei alapján az alap kultúrtechnikák tanítása Meixner-módszerrel
történik, melynek a sajátosságai:

Aprólékos lépésekből áll, melyek közé ismétlések ékelődnek.
Változatos gyakorlást biztosít.
A nyelvi fejlesztésre épít (beszédmozgások megfigyelése, tudatosítása).
A betűtanítás három asszociációs láncra épül.
A betűtanítás elkerüli a Ranschburg-féle homogén gátlást.
Az összeolvasás segítése a jellemző rá az átvezető mozgássorok hosszú időn át tartó
gyakoroltatásával.
- Nagy mennyiségű eszközt használ, amely lehetőséget teremt a manipulációra.
-

Kiemelt fejlesztési területek:
- Az önálló, hatékony tanulás képességének kialakítása, tanulási stratégiák tanítása.
- Személyiségfejlesztés: normatudat kialakítása, kommunikációs készség javítása, empátia,
kudarctűrés fokozása, testi és lelki egészségvédelem.
- Kezdeményezőképesség: tervezés, szervezés gyakorlása, egyénileg és csoportban történő
munkavégzés, kreativitás és innováció támogatása.
- Esztétikai-művészeti tudatosság: művészi önkifejezés gyakorlása, művészetek iránti
nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztése.
Az oktatás egész napos és napközis oktatási formában történik, de nem tudunk teljes mértékben
eltekinteni az otthoni gyakorlástól, sőt kifejezetten igényeljük a szülőkkel való együttműködést
különösen a logopédiai fejlesztésben való részvétel területén.
A kulcskompetenciák fejlesztése:
A kulcskompetenciák elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz,
amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív
állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Több kompetencia részben
fedi egymást, és egymásba fonódik. Az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület
kompetenciáit. Az intézmény pedagógiai munkájában a kulcskompetenciák fejlesztése valósul
meg.
Anyanyelvi kommunikáció:
Magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és
értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás),
valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az
oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben.
A szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:
- Az anyanyelv minél magasabb szintű elsajátítása.
- Bőséges szókincs.
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- A nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete.
- A tudásanyag alkalmazása a nyelvi és írásbeli kommunikáció során.
A kompetencia fejlesztését szolgáló tevékenységek:
- Az anyanyelvi képzés átszövi az egész oktatási folyamatot, melynek minden pontján
minden pedagógus kiemelt figyelmet fordít rá.
- Különféle kommunikációs helyzetek gyakorlása (tanórákon és szabadidőben)
- Logopédiai foglalkozások
- Drámapedagógiai foglalkozások
- Könyvtári látogatások
- Színházlátogatások
Idegen nyelvi kommunikáció:
Az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések,
tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban. Olyan
képességeket is igényel, mint a közvetítés, más kultúrák megértése.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:
-

Bőséges szókincs
A szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete
A fontos társadalmi hagyományok ismerete
A nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának az ismerete
Szóbeli üzenetek megértése, beszélgetések kezdeményezése, folytatása,
lezárása

A kompetencia fejlesztését szolgáló tevékenységek:
- A csoportok kis létszámából fakadó előnyök (differenciálás, felzárkóztatás,
képességfejlesztés) kihasználása lehetőség szerint.
- Auditív tanítási módszerek alkalmazása
- Igény esetén szakkör szervezése
- Az angol kultúra megismertetése (játékok, dalok, filmek, irodalmi szövegek
segítségével)
- Digitális tananyagok elérhetőségének biztosítása
Matematikai kompetencia:
A matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel
az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak
alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. Felöleli
a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a
matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok),
valamint a törekvést ezek alkalmazására.
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:
Számok, mértékegységek, alapműveletek, alapfogalmak ismerete
A matematikai elvek alkalmazása
Problémamegoldás a mindennapi életben
A folyamatok matematikai úton történő megfogalmazása, az eredmények
bizonyítása
- A matematika nyelvén történő kommunikáció
- Segédeszközök használata
-

A kompetencia fejlesztését szolgáló tevékenységek:
-

Diszkalkulia prevenciós és reedukációs foglalkozások tartása
Egyéni és csoportos fejlesztéssel a logikus gondolkodás fejlesztése
Eszközök biztosítása
A tanórákon a szemléltető eszközök kiemelt használata
Adatgyűjtés, feldolgozás, táblázatok készítése és értelmezése más
tantárgyak tanítása során

Természettudományos kompetencia:
Készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának
felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az
ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó
folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk
cselekvéseinket.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:
- A természeti világ alapelveinek, tudományos módszerek és technológiai
folyamatok alapjainak ismerete
- Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának megismerése
- A technika előnyeinek és hátrányainak a felismerése
- A természettudományos műveltség mozgósítása a mindennapi életben
- A környezetért való felelősségérzet kialakítása
A kompetencia fejlesztését szolgáló tevékenységek:
-
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Természet- az emberi társadalmat tisztelő szokásrend kialakítása
Esztétikus, rendezett környezet szervezése
Erdei iskolák szervezése
Erdei kirándulások, természet-megfigyelések szervezése
A szabadidőben kertészkedés – lehetőség szerint
Természetfilmek vetítése

- Az osztályokban lévő könyvespolcokon természetismereti könyvek
biztosítása
- Digitális tananyagok biztosítása

Digitális kompetencia:
Felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a
munka, a kommunikáció és a szabadidő terén.
Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul:
➢ információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállít ása, bemutatása
és cseréje;
➢ továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:
-

Információ visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, valamint cseréje
Alapvető számítógépes alkalmazása
Kommunikáció és hálózati együttműködés interneten keresztül
Az interaktív kapcsolatok és kommunikáció etikai elveinek ismerete és
alkalmazása

A kompetencia fejlesztését szolgáló tevékenységek:
- Eszközjellegű géphasználat biztosítása
- Az egyes tantárgyaknál számítógép-használatot igénylő feladatok adása,
ügyelve arra, hogy azok megoldása sikerélményt jelentsen
- Az iskola teljes területén vezeték nélküli hálózat segítségével internet elérési
lehetőség biztosítása
- Készségfejlesztő és oktató szoftverek biztosítása
- A pedagógusok példamutatása
A hatékony, önálló tanulás:
Azt jelenti, hogy a tanuló képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és
csoportban egyaránt, ide értve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is.
Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek
szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását
jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és
élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a
munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:
- Motiváció kialakítása és folyamatos fenntartása
- A figyelem összpontosítása
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- Saját tanulási stílus és stratégia kialakítása
- Készségei erős és gyenge pontjainak ismerete
- A hatékony tanulás feltételeinek ismerete
A kompetencia fejlesztését szolgáló tevékenységek:
- A tanulás alapfeltételeinek ellenőrzése a tanulási tevékenységek megkezdése
előtt
- A tanuláshoz szükséges belső állapot megteremtésének támogatása
- A tananyag-feldolgozás során a tanulási technikák (ismeretlen szó
meghatározása, alá-fölé rendeltségi viszonyok meghatározása, stb.)
megtanítása
- Segédeszközök használata (csoportos és egyéni formában)
- Időtervezés megtanítása
- Tanulási sorrend meghatározása
- Szabály-, vers- és nyelvtanulás technikájának megismertetése
- A tanultak ellenőrzése, az ellenőrzés módjának megtanítása
Szociális és állampolgári kompetencia:
Az egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával
kapcsolatos alapvető koncepciók ismeretét jelenti.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:
Különféle területeken történő hatékony kommunikáció
Különböző nézőpontok megértése
A stressz, a frusztráció kezelése, magabiztosság
Együttműködés, kompromisszumra való törekvés
Közügyekben való együttműködés az iskolai környezetben keletkezett
problémák megoldásában
- A magyarságtudat kialakítása
-

A kompetencia fejlesztését szolgáló tevékenységek:
Nevelési tanácsadás szülőknek
Szükség esetén pszichológiai gondozáshoz való hozzájutás segítése
Helyes viselkedésminták bemutatása
A konfliktusok nyílt megbeszélése és rendezése
A több tanulót érintő kérdésekben a gyerekek véleményének a figyelembe
vétele
- Drámapedagógiai foglalkozások
- Csoport-, kooperatív- és mozaik módszerek alkalmazása a tanórákon
- Jeles történelmi események ünneplése
-

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia:
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Segíti az egyént a mindennapi életben, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen
a kínálkozó lehetőségek megragadására.

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:
-

Kreativitásra, újításra való beállítódás
Kockázatvállalási készség
Kihívások felismerése és értelmezés
Tervezés, szervezés, irányítás
Egyénileg és csoportban történő munkavégzés képessége

A kompetencia fejlesztését szolgáló tevékenységek:
- A pedagógiai helyzetekben a kezdeményezések bátorítása
- Önálló feladat végeztetése
- Kooperatív pedagógiai módszerek alkalmazása
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség:
Magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve élmények és érzések kreatív kifejezése
fontosságának elismerését.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:
- Főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismerete
- Művészi önkifejezés
- A művészi kifejezés iránti nyitottság
A kompetencia fejlesztését szolgáló tevékenységek:
-

Drámapedagógiai foglalkozások szervezése
Bábozás elsajátítása
Furulyázás
A kézműves technikák sokféleségének megtanítása
Egyéni elképzelések megvalósításának támogatása
Művészeti alkotások megtekintése
Esztétikus környezet kialakítása

4. A mindennapos testnevelés megvalósításának módja:
Az intézmény tanulóinak fejlődése érdekében – tekintettel a beszédfogyatékosságra és a tanulási
zavarra – kiemelt fontosságú a mozgás. A rendelkezésükre álló időkeretből heti egy órát a 3-4.
osztályfokon úszásra, egy órát alsó tagozaton néptáncra, a felső tagozaton kerékpározásra
fordítunk.
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A néptánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos
kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A
néptánc a mozgást a művészetek oldaláról ismerteti meg a tanulókkal, értékesen kiegészítve a
testnevelés órákon történő mozgásfejlesztést. A tánc tanítása a testnevelés órák keretében
történik, megfelelő képesítésű pedagógus vezetésével. A néptánc tanítása hatékonyan járul hozzá
a magyarságtudat erősítéséhez, ugyanakkor közvetlen tapasztalat és élmény által teszi
fogékonnyá a tanulót a szomszéd- esetleg távolabbi- népek hagyományai, kultúrája iránt.
A testnevelés-kerékpár tanórák tanmenete a Bejárható Magyarország Program tantervére épül.
Az őszi, téli időszakban a diákok a kerékpár és a kerékpározás sportban, közlekedésben és
turisztikában betöltött jelentőségén túl megismerkednek a kerékpározás történetével, alapvető
szerelési, kerékpár-javítási ismereteket szereznek, és megtanulják a legalapvetőbb, illetve a
kifejezetten a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályokat. A kora őszi, tavaszi időszakban
az iskolaudvaron zajló gyakorlatok során a gyerekek játékos feladatok egymásra épülő sorozatán
keresztül megtanulják magabiztosan, biztonságosan kezelni kerékpárjukat. A tartalom szerves
részei a balesetek megelőzésével, a játék-versenyszabályokkal, a sportággal kapcsolatos alapvető
történeti és technikai tudáselemek, az életkorhoz igazított közlekedési ismeretek st b. A
tantárgyhoz hozzátartoznak az évszakonként megszervezett kerékpáros túrák, valamint a nyári
szünidőben zajló Kerékpáros Vándortábor. Ez utóbbiakon a részvétel önkéntes.
Azok a tanulók, akik egyesületben sportolnak – igazolás alapján – a délutáni sportfoglalkozásról
felmentést kaphatnak. Fontos célkitűzés, hogy – amennyiben az időjárás engedi – a testnevelés
órákat a szabadban kell tartani.
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja:
Az iskola megteremti a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket. Ennek lényegi
elemeit a kerettanterv tartalmazza. A mindennapos testedzés színterei a következők: tanóra,
tömegsport gyógytestnevelés. A napköziben a játékos testmozgást, ha az időjárási viszonyok
megengedik, a szabadban kell megszervezni. A játékos testmozgás ideje legalább napi 45 perc.
A gyógytestnevelés feladata a gyermekek egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása.
A mindennapos testmozgás célja, elvei:
A testnevelés a köznevelésben nem csupán egy tantárgy. Civilizált világunkban mind a gyermek,
mind a felnőtt-, mind idősebb korban életmódunk szerves része kell, hogy legyen. A megfelelő
fizikai állapot fejlesztésének feltételeihez tartoznak azok a testi kondíciót növelő vagy megtartó
mozgástevékenységek, amelyek az emberek életörömét, egészségét fokozzák. Ezek nélkül nem
beszélhetünk egészségről. Az egészséges fizikai állapothoz szükséges a testmozgás igénye, a
sport szeretete.
A megvalósítás lehetőségei a tornaterem, a mozgásfejlesztő szoba és az intézmény udvara.
Tornatermünk nagysága, felszereltsége és műszaki kialakítása sajnos csak korlátozottan felel
meg az igényeinknek.
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5. A választható tantárgyak, foglalkozások:
Intézményünkben választható tantárgy nincs. Nem kötelező foglalkozás a logopédiai felső
tagozaton a tanulószoba, illetve a művészeti szakkör és a sportkör. A szülők döntése alapján
ugyancsak nem kötelező jelleggel lehetőség van felekezeti hitoktatásra is.

6. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja, a magatartás és
szorgalom minősítésének elvei, a jutalmazás formái. Logopédiai tagozat:
Az intézményben a diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés rendszere a következő:
Diagnosztikus értékelés

Formatív értékelés

Szummatív értékelés

Feltárja
az
előzetes
ismeretek
szintjét,
helyzetet
mér
fel,
feladatokat határoz meg

Az eredményes tanulás
segítője, a tanulási hibák és
nehézségek
feltárása
(FEJLESZTÉS, ÖNKIFEJEZÉS)

Tanulási
időt
lezáró,
minősítő, a követelményeket
figyelembe vevő

Mikor?
Bemenetelnél valamennyi
osztályfokon, továbblépéskor, tanárváltáskor.

A tanulási folyamat állandó
kísérője

A
tanulási
nevezetes
befejezésekor

folyamat
szakaszai

Elérhető funkcionális
minimumkövetelmények
állításával képessé tenni
minden tanulót a sikeres
előrehaladásra, az értelmes
tanulás ösztönzésére; az
értékelésbe a tanulót
bevonva (önellenőrzés) a
reális önértékelés segítése a
tanulási hibák korrigálása, a
hiányosságok pótlása,
útmutatás.

A tanuló teljesítményének
összevetése a
követelményekkel,
minősítés és tájékoztatás
előfeltétele a pontosan
kidolgozott
követelmények, azok
teljesítését mérő standard
feladatok, mérési eljárások

Elsősorban tudáselemekre
irányul, s nem a tudás
nagyobb, komplex (szóbeli,
írásbeli) értékelése

Témazáró feladatlapok,
tantárgyi tesztek (írásbeli)

Célja:
Visszajelzés a pedagógus,
a diák és a szülő számára
(a pedagógusok számára
elengedhetetlen megelőző
szakmai munkájuk
mérlegelése, esetleg annak
korrekciója szempontjából)

Formája:
Átfogó feladatsor, felmérő
dolgozat (írásbeli)
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Kiértékelése:
Feladattípusonként
(százalékban)

Pontokkal,
részosztályzatokkal,
szöveges értékeléssel, stb.

Százalékban és/vagy
érdemjeggyel

A pedagógiai munka során különös hangsúlyt helyezünk a támogató, útmutató nevelési
módszerek használatára:
➢ a bátorításra
➢ dicséretre
➢ a sikerhez jutás elősegítésére
A tanórai munkában lehetőleg a tanuló minden tudáselemre kiterjedő formatív értékelését
helyezzük előtérbe, valamint a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárását, ami lehetővé
teszi a korrekciót a nevelési-oktatási célok, a tartalom és a folyamat területén.
Az 1. évfolyamon félévkor és év végén szöveges értékelést alkalmazunk. A többi évfolyamon
osztályzattal történő értékelést kapnak a tanulók.

Az értékelés rendje
Az értékelés során alapvető követelmény az egyéni fejlődésmenet figyelemmel kísérése.
➢ A szóbeli felelet követelményeit, a témazárók, felmérők témakörét, értékelésének
szempontjait előre ismertetni kell a tanulókkal.
➢ Az osztályzatot a kihirdetésével egyidejűleg be kell írni az e-naplóba.
➢ Az 1. évfolyamon az egyes tantárgyak szöveges értékelése mellett a tanuló
összteljesítményének minősítése:
-

Kiválóan megfelelt
Jól megfelelt
Megfelelt
Felzárkóztatásra szorul .... tantárgyból

➢ A 2. évfolyamon szeptembertől meg kell kezdeni az érdemjegyekkel történő értékelést
is, ami a második félévtől kizárólagossá válik.
➢ Minden hónapban értékelni kell a gyerekek munkáját
A heti 2-nél több órában tanított tantárgyaknál kettő osztályzattal, a heti 1 vagy 2 órában
tanított tantárgyaknál egy érdemjeggyel.
➢ A tanulók évközi osztályzatai a következők
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5 – jeles
- A tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz
- Ismeri, érti, tudja a tananyagot, annak összefüggéseit, a tudást alkalmazni is
képes
- Saját szavaival is ki tudja fejezni a szabályt, a törvényszerűség lényegét.
- Az adott tananyagról, tud szabadon, önállóan beszélni.
4 – jó
- A tantervi követelményeknek megbízhatóan, kevés és jelentéktelen hibával
tesz eleget.
- A definíciókat szó szerint megtanulta, az alkalmazásukban kisebb
bizonytalanságai vannak.
- Kisebb előadásbeli hibákat vét.
3 – közepes
- A tantervi követelményeknek, pontatlanul, kisebb hiányosságokkal tesz
eleget.
- Többször szorul nevelői segítségre, kiegészítésre.
- Ismeretei felszínesek, azok alkalmazása segítséget igényel.
- Kevésbé tud önállóan dolgozni, az ismeretanyagról beszélni.
2 – elégséges
- A tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz eleget, de a
továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal
rendelkezik.
- Akar, de nem tud önállóan dolgozni, munkájához rendszeres tanári
segítséget igényel.
1 – elégtelen
- A tantervi követelményeknek tanári segítséggel sem tud eleget tenni.
- Nem rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel,
jártasságokkal sem.
- Képtelen az önálló feladatvégzésre.
➢ Év végi osztályzat a tanulók összteljesítményét értékeli, de ha az lényegesen eltér az év
közben adott érdemjegyek átlagától, mind a nevelőtestületet, mind a szülőt tájékoztatni
kell ennek okáról.
➢ Amennyiben egy tanuló várhatóan nem fogja tudni a követelményeket teljesíteni, a félév
vége előtt legalább egy hónappal írásban kell erről a szülőt tájékoztatni.
➢ A teljesítmények és a törzsanyag követelményei teljesítésének összefüggése az
osztályzatokkal:

42

86 -

100 %

5 (jeles)

71 -

85 %

4 (jó)

56 -

70 %

3 (közepes)

40 -

55 %

2 (elégséges)

Az írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai
Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és év végi minősítésének
(osztályzatának) egyedüli meghatározója, lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is.
Formái

Tartalma

Megíratás módja, rendje,
súlya

Év eleji felmérés

Aktuális tudásszint felmérése, a
továbbhaladáshoz szükséges
tudásszint ellenőrzése

Ha nem előzi meg ismétlés,
akkor csak a tájékozódást
szolgálhatja.

Rövid írásbeli
számonkérés

Egy adott témában való
tájékozottságot, az órára való
felkészülést ellenőrzi

5-20 perces, súlya a szóbeli
felelettel egyenértékű.

Témazáró dolgozat

A tananyag egy nagyobb
témakörének alkalmazásképes
tudását méri

Terjedelme maximum 45 perc.

A tanév tananyagának
alapkövetelményeit méri

Több órás ismétlésnek kell
megelőznie, előre be kell
jelenteni.

Év végi felmérés

Összefoglalásnak kell
megelőznie és a megíratás
időpontját, témaköreit a
diákokkal előre tudatni kell.

Az írásbeli dolgozatokat a pedagógusnak egy héten belül ki kell javítania, és az eredményeket a
diákokkal ismertetnie kell. A dolgozatokat a tanév végéig őrizni kell, és azt a szülőknek kérés
esetén meg kell mutatni.
Az írásbeli beszámoltatás korlátai:
➢
➢
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Naponta legfeljebb egy dolgozat iratható a tanulókkal.
A igazgató felmentést adhat az írásbeli beszámoltatás alól

➢

Egyedi esetben (a tanuló aktuálisan rossz lelki/testi állapota) a szaktanár is adhat
felmentést a dolgozat írása alól.

Jutalmazás
Az intézmény jutalomban részesíti azt a tanulót, aki képességeihez mérten
➢
➢
➢
➢
➢

Példamutató magatartást tanúsít;
Folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el;
Az osztály, illetve az intézmény érdekében közösségi munkát végez;
Az intézményi, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt;
Bármely más módon hozzájárul az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez

Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
➢
➢
➢
➢

Szaktanári dicséret;
Osztályfőnöki dicséret;
Igazgatói dicséret;
Nevelőtestületi dicséret;

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát
végzett tanulók a tanév végén dicséretben részesíthetők:
➢
➢
➢

Tanulási teljesítményért;
Példamutató magatartásért;
Kiemelkedő szorgalomért;

A dicséretet a bizonyítványba be kell jegyezni. A dicséretben részesülő tanuló oklevelet és
könyvet kap, melyet az iskola közössége előtt vehet át. Az iskolán kívüli versenyeken,
vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók helyezéstől
függően igazgatói vagy osztályfőnöki dicséretben részesülnek. A kiemelkedő eredménnyel végzett
együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és
jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
A magatartás és szorgalom értékelése:
Magatartás és szorgalom értékelésének alapelvei és célja
➢
➢
➢
➢
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Segítse az iskola nevelés-oktatás folyamatát
Segítse a tanulók önértékelésének fejlődését
Személyre szabott legyen
Vegye figyelembe a gyermek fejlődését

Az értékelés folyamata
➢
➢
➢
➢

Az osztályfőnökök havonta értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát, kikérve a
szaktanárok véleményét. Az osztályzatokat beírják az e-naplóba.
Félévkor és év végén – a havi jegyek és a szaktanárok véleményének
figyelembevételével az osztályfőnök tesz javaslatot az értékelésre.
A magatartás és szorgalom értékeléséről osztályozó értekezleten a nevelőtestület dönt.
Vitás esetekben az osztályfőnök véleményének nagyobb súlya van.

Az osztályzatok tartalma:
Magatartás
5 – példás
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

A házirend előírásait példamutatóan, következetesen betartja.
Kulturált viselkedésével példát mutat.
Modora, hangneme példás, tisztelettudó, nem használ durva szavakat
Nincs igazolatlan mulasztása
Társainak készségesen segít
Tiszteli a felnőtteket
Külső megjelenésére, ápoltságára, környezete tisztaságára gondot fordít
Ügyel saját, társai és az iskola felszerelésre
Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy rovója

4 – jó
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Viselkedése általában nem kifogásolható
A házirend előírásait betartja, kisebb hibáit figyelmeztetésre javítja
Modora, hangneme nem sérti az emberi együttélés szabályait
A közösségben irányítás mellett aktívan tevékenykedik
Nincs igazolatlan mulasztása
Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy rovója

3 – változó
➢
➢
➢
➢
➢
➢

A magatartási normákat nem minden esetben tartja be.
A tanórákon más tevékenységgel is foglalkozik.
A házirendben foglaltakat több alkalommal megszegi
Magatartásával zavarja a tanórákat
Szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetést kapott
Időként a modora, hangneme kifogásolható, a figyelmeztetéseket nem fogadja
meg
➢ A közösségi kötelezettségeit rendszertelenül látja el
➢ Több alkalommal késik, vagy igazolatlan hiányzása van
2 – rossz
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➢ A viselkedési normákat durván megszegi, figyelmeztetésre sem mutat szándékot
azok betartására
➢ Zavarja a tanórák menetét.
➢ A társaival vagy a felnőttekkel rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik.
➢ A közösségért nem dolgozik, esetleg bomlasztja
➢ Intője vagy rovója van
➢ Igazolatlan hiányzásai miatt igazgatói eljárást kellett indítani

Szorgalom
5 – példás
➢ Egyéni adottságainak, képességeinek megfelelő teljesítményre törekszik,
egyenletes teljesítményt nyújt
➢ Kötelességtudata, pontossága példamutató
➢ A tanítási órákra a legjobb képességei szerint felkészül, aktív
➢ Öntevékeny, munkavégzése pontos, megbízható
➢ A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz
➢ Taneszközei tiszták, rendesek, ezeket a tanórákra mindig elhozza
4 – jó
➢
➢
➢
➢
➢

Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes teljesítményt nyújt
Rendszeresen készül a tanítási órákra
Kötelességtudata, pontossága megfelelő, rendszeresen, megbízhatóan dolgozik
Felkérésre versenyeken részt vesz, tanórán kívüli feladatot teljesít
Taneszközei tiszták, rendesek

3 – változó
➢ A tanulmányi eredményei elmaradnak a képességeitől, a tanulmányi előmenetele
érdekében nem használja ki a lehetőségeit
➢ A tanórákra nem készül rendesen, tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban
nem kitartó, a feladatait nem teljesíti minden esetben
➢ Munkája többnyire pontatlan
➢ Felszerelése, házi feladatai gyakran hiányoznak
➢ Érdemjegyei, osztályzatai több tantárgyból is romlanak
➢ Önálló munkája figyelmetlen, a tanórákon többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik
2 - hanyag
➢
➢
➢
➢
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Képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi előmenetele érdekében
A tanórákra általában készületlenül érkezik
Kötelességeit gyakran nem végzi el, munkájában megbízhatatlan
Felszerelése hiányos, tanszerei rendetlenek

➢ Feladatvégzésében pontatlan, megbízhatatlan
➢ A tanuláshoz nyújtott segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül
➢ Félévi vagy év végi osztályzata valamelyik tantárgyból elégtelen

Gyógypedagógiai tagozat:
Az intézményben a diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés rendszere a következő:
Diagnosztikus értékelés

Formatív értékelés

Szummatív értékelés

Feltárja
az
előzetes
ismeretek
szintjét,
helyzetet
mér
fel,
feladatokat határoz meg

Az eredményes tanulás
segítője, a tanulási hibák és
nehézségek
feltárása
(FEJLESZTÉS, ÖNKIFEJEZÉS)

Tanulási
időt
lezáró,
minősítő, a követelményeket
figyelembe vevő

Mikor?
Bemenetelnél valamennyi
osztályfokon, továbblépéskor, tanárváltáskor.

A tanulási folyamat állandó
kísérője

A
tanulási
nevezetes
befejezésekor

folyamat
szakaszai

Elérhető funkcionális
minimumkövetelmények
állításával képessé tenni
minden tanulót a sikeres
előre haladásra, az értelmes
tanulás ösztönzésére; az
értékelésbe a tanulót
bevonva (önellenőrzés) a
reális önértékelés segítése a
tanulási hibák korrigálása, a
hiányosságok pótlása,
útmutatás.

A tanuló teljesítményének
összevetése a
követelményekkel,
minősítés és tájékoztatás
előfeltétele a pontosan
kidolgozott
követelmények, azok
teljesítését mérő standard
feladatok, mérési eljárások

Elsősorban tudáselemekre
irányul, s nem a tudás
nagyobb, komplex (szóbeli,
írásbeli) értékelése

Témazáró feladatlapok,
tantárgyi tesztek (írásbeli)

Célja:
Visszajelzés a pedagógus,
a diák és a szülő számára
(a pedagógusok számára
elengedhetetlen megelőző
szakmai munkájuk
mérlegelése, esetleg annak
korrekciója szempontjából)

Formája:
Átfogó feladatsor, felmérő
dolgozat (írásbeli)

Kiértékelése:
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Feladattípusonként
(százalékban)

Pontokkal,
részosztályzatokkal,
szöveges értékeléssel, stb.

Százalékban és/vagy
érdemjeggyel

A gyógypedagógiai (szivárvány) tagozat nevelőtestületének – a gyermekek érdekeit alapvetően
figyelembe vevő- pedagógiai alapvetése : elfogadó, harmonikus és odaforduló légkör
megteremtése, minden korosztály számára adekvát módon, amelyben érzelmi biztonságban érzi
magát a tanuló. Erre a nevelői attitűdre épül minden, a beszámoltatási és értékelési helyzethez
fűződő elgondolásunk és gyakorlatunk is.
Az ismeretek számonkérését és az értékelést egységben kezeljük, mivel a mindennapi
gyakorlatban szorosan összekapcsolódnak, bár a két tevékenység tartalma és funkciója nem
azonos. A számonkérés - értékelés tárgyát illetően alapelveinkkel és céljainkkal összhangban a
hagyományos tantárgyi tartalmak mellett a kompetenciáké (képességek, attitűdök,
tevékenységek) a vezető szerep.
A tanulási-tanítási folyamat során a fejlesztő értékelés dominál. Így a tanuló oldott, tárgyszerű
légkörben, ugyanakkor szisztematikusan szembesül saját produkcióival. Az ismeretek
számonkérését is a gyermek fokozatosan fejlődő rendszerébe ágyazzuk be, a spontaneitástól a
tudatos beszámolásig.
A beszámoltatás minden formájánál fontos megkülönböztetnünk a fejlődés aktuális – és a
legközelebbi fejlődési zóna szintjét. Ez utóbbinál fény derül arra, hogy az adott tanuló (csoport)
mely ismeretei, tevékenységei, akciói találhatók az érlelődési szférában, s így a legközelebbi
fejlődési zónából milyen erőfeszítések (lépések beiktatásával) árán érik el fejlődés aktuális
szintjét.
Az ismeretekről való beszámoltatás és az értékelési mód megfeleltetésének elvei:
•
•
•

Csak azt kérjük számon, amit megtanítottunk.
Csak azon a szinten, ahogy megtanítottuk és gyakoroltuk.
Mindezt a tanulók egyéni képességeire tekintettel differenciáltan tesszük.

A fenti elvek betartása a neveltségi szintre vonatkozó mindennapi reakcióinkra, atti tűdjeinkre
még inkább érvényes.
A neveltségi szint megítélésével kapcsolatos elveink:
A fogyatékos tanulók társadalmi boldogulását legtöbbször – az értelmi képességeken túl – az
ún. extraintellektuális funkciók is befolyásolják, amelyekkel az egyén kompenzálja az
intellektuális deficitet. E funkción a közösségbe illeszkedést elősegítő vivőfunkciókat értjük:
•
•
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a feladatokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás,
az egyszerű helyzetek felismerésének és verbális síkon való megoldásának képességét.

A számonkérés formái, a beszámoltatások rendje és korlátai:
Hagyományos beszámoltatási formák:
Szóbeli:
◦ Kérdésekre adott válaszok (egyénenként és frontálisan egyaránt).
◦ Beszélgetés (vita).
◦ A gyerekek egymás számára megfogalmazott kérései és válaszai.
◦ Felelet, különböző segítséggel (vázlathasználattal, hívóképek, tárgyak és egy-két érzékszervre
való egyidejű hatásával).
◦ Önálló felet.
Írásbeli:
◦ Röpdolgozat (kérdésre adott válaszokkal, feladatlapos megoldásokkal, önálló esszészerű
előadásmódban, rajz segítségével).
◦ Felelet választó teszt.
◦ Tematikus felmérés egy adott téma rendszerezése után feladatlappal vagy az írásbeli
beszámoltatási módok kombinációival.
◦ Naplóvezetés (nem csak az olvasónaplóról van szó).
◦ Félévi, év végi „nagydolgozat”.
Technikai tevékenységhez kötött:
◦ A vizuális ábrázolás különböző technikái.
◦ Dekorációs technikák.
◦ Számítástechnikai feladatok.
◦ Testneveléssel kapcsolatos gyakorlatok.
◦ Különböző munkatevékenységek.
◦ A fentiekhez kapcsolódó írásbeli és szóbeli magyarázatok
A hagyományostól eltérő tanulásszervezéshez kapcsolódó beszámoltatási formák:
◦ Drámapedagógiai játékokban való részvétel aktivitása, módja.
◦ A kooperatív technikák alkalmazásakor a párban, csoportban elfoglalt hely megfigyelése, az
egyénileg, vagy ráhatásra vállalt feladat milyensége, kivitelezése, kapcsolódása a többihez.
◦ A projektekben, témahéten, problémalátás, tervezés, kivitelezés, kommunikáció, a tevékenység
minősége stb.
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◦ A projekt végeredményeként megjelenő produkció elemzése.
Mindezt az adott személyiség, csoport relációjában vizsgáljuk: kiemelt figyelemmel kísérve a
következő területeket: együttműködés és kommunikációkészség, a konfliktustűrés, a
kompromisszumra való késztetés és hajlandóság, kitartás, azaz a szociális kompete ncia
fogalomkörébe tartozó tényezők szem előtt tartásával.
Az írásbeli beszámoltatás korlátai, rendje, s a tanulók tudásában betöltött szerepe:
Fő funkciója nem a lexikális tudás mérése, hanem
•
•
•
•
•
•
•

az életben jelentkező űrlapok kitöltésének előkészítése,
a helyesírási készség fejlesztése,
a több szempontúság érvényesítése az írásbeliség gyakorlásával,
az írásbeli feladatértelmezés képességének fejlesztése,
a reproduktív emlékezet működtetése,
diagnosztikus tájékozódás,
a fogalmazási készség fejlesztése stb.

Az írásbeli beszámoltatás elvei:
•

•
•

A klasszikus értelemben vett dolgozat írását értékelés szempontjából egyik pedagógiai
szakaszban sem tartjuk célravezetőnek, ám egyéb funkcióira való tekintettel a felső
tagozat bármely évfolyamán, illetve az alsó tagozat felsőbb osztályaiban szabadon
dönthet a nevelő.
Egy tanítási napon csak egy témazáró felmérő iratható.
Értékelés alapjául az írásbeli beszámoltatás bármilyen formájának alkalmazása csak a
gyerekek által ismert, jól bevált, és gyakorolt módon történhet. Különösen vonatkozik ez
a feladatlapos megoldások egyes feladattípusainak szerkezetére és formájára.

•
•

Írásbeli beszámoltatásnál az egyéni képességeket minden esetben figyelembe vesszük.
A hagyományostól eltérő, innovatív töltetű tanulásszervezési keretekben szerzett és
gyakorolt ismeretek, tevékenységek, készségek értékelésekor elengedhetetlen a
✓ tévedés szabadságának jelenléte és tudatosítása,
✓ a játék biztosítása (rendszerint keretben),
✓ a döntések indoklásának értékelése.
✓ Az osztályzatot a kihirdetésével egyidejűleg be kell írni az e-naplóba.
A teljesítmények minősítéséhez fűződő elveink:
1. A félévi és év végi értékelés szummatív jellegű, de elsősorban fejlődési állapotról számol
be.
2. Dominál a differenciálás szemlélete. Fontos, hogy a gyerek számba tudja venni, hogy
előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött. Ez énképét és önismeretét is
fejleszti.
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3. Az értékelésben jelenjen meg az is, hogy a gyerek saját lehetőségét mennyire használta
ki.
4. A tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként ezek a szóbeli (írásbeli) információk,
instrukciók konkrét, egyénre szabott javaslataival jelöljék meg a továbblépés útját és
módját. Nyelvi megformálásában alkalmazkodjon gyerekeink beszűkült nyelvi kódjához
és mind a tanuló, mind a szülő számára legyen közérthető. Tudatosan törekedjen ezzel is
az értékelés elidegenítő hatásának csökkentésére.
5. Pedagógiai értékelésünk elsősorban fejlesztő jellegű, nem korlátozódik az osztályozásra.
Az osztályozást csupán az értékelés egy módjának tekintjük.
6. A pedagógiai értékelés lényege a követelményekhez, teljesítményekhez, társakhoz és
önmaga előző állapotához való viszonyítás.
7. Az értékelés informál a célok megvalósulásának mértékéről és szintjéről, de egyben
folyamatnak is tekintjük, amelyben összefüggéseket keresünk a célokban
megfogalmazott feladatok és az aktuális állapot között.
Az értékelés sokfélesége számos kifejezési módra ad lehetőséget:
• Pedagógusi értékelés
◦ metakommunikációs jelzésekkel,
◦ szóbeli vagy írásbeli véleménnyel,
◦ pontozással,
◦ szimbólumokkal,
◦ tárgyakkal,
◦ osztályzattal,
◦ szociális technikákkal,
◦ a felsoroltak kombinációival
• Tanulói önértékelés
• Társak általi értékelés
Az értékelés eszközrendszerének bővítése érdekében feladatunk:
Az értékelési tevékenységünk eszköztárának tudatos feltárása, oly módon, hogy az megfeleljen
a gyerekek sokféleségének és egyéni adottságainak (egyéni érési ütem).
A motiváló célú és erejű értékelés.
Az évközi, órai minősítéskor olyan módszerek használata, melyek segítségével több tanuló
nyerhet egyszerre megerősítést.
A pozitív töltetű értékelés ösztönző hatása érdekében a differenciált, pedagógiailag és
pszichológiailag helyesen adagolt, az elismerő-buzdító értékelés használata, amelynek
legfontosabb következménye a gyerek önértékelő képességének kialakulása.
Tanári, nevelői hitelesség és az értékelés validitása: csak az alaposan feldolgozott művelődési
anyag kerül értékelésre, az értékelés mélysége és minősége megegyezik a tanítási t anulási
folyamat elsajátítási szakaszával.
a gyermek önmagához képest mért fejlődése kerül a középpontba, miközben a
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követelményekhez viszonyított előmenetele a tantervi követelményeknek való megfelelés
lehetősége és a fejlődési akadályok is világossá válnak,
a tanulók félévente történő pedagógiai jellemzése a tanulói portfóliók egyik leglényegesebb
részét képezik.
Az 1. évfolyamon félévkor és év végén szöveges értékelést alkalmazunk. A többi évfolyamon
osztályzattal történő értékelést kapnak a tanulók, kiegészülve a fejlesztési napló részét képező
pedagógiai jellemzéssel.
Az értékelés rendje:
Az értékelés során alapvető követelmény az egyéni fejlődésmenet figyelemmel kísérés
➢ Az 1. évfolyamon az egyes tantárgyak szöveges értékelése mellett a tanuló
összteljesítményének minősítése:
-

Kiválóan megfelelt
Jól megfelelt
Megfelelt
Felzárkóztatásra szorul .... tantárgyból

➢ A 2. évfolyamon szeptembertől meg kell kezdeni az érdemjegyekkel történő értékelést
is, ami a második félévtől kizárólagossá válik.
➢ Minden hónapban értékelni kell a gyerekek munkáját
A heti 2-nél több órában tanított tantárgyaknál kettő osztályzattal, a heti 1 vagy 2 órában
tanított tantárgyaknál egy érdemjeggyel, a fent említett értékelési lehetőségek
segítségével.
➢ Év végi osztályzat a tanulók összteljesítményét értékeli, de ha az lényegesen eltér az év
közben adott érdemjegyek átlagától, mind a nevelőtestületet, mind a szülőt tájékoztatni
kell ennek okáról.
➢ Amennyiben egy tanuló várhatóan nem fogja tudni a követelményeket teljesíteni, a félév
vége előtt legalább egy hónappal írásban kell erről a szülőt tájékoztatni. Az elérendő
minimális tantervi követelmények a továbbhaladáshoz a helyi tantervben tantárgyi
valamint évfolyam szerinti bontásban szerepelnek.
➢ A teljesítmények és a törzsanyag követelményei teljesítésének összefüggése az
osztályzatokkal:
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86 -

100 %

5 (jeles)

71 -

85 %

4 (jó)

56 -

70 %

3 (közepes)

40 -

55 %

2 (elégséges)

A gyógypedagógiai tagozaton segédeszközök, begyakorolt, ismert feladattípusok, valamit a
fentebb részletezett pedagógiai módszerek segítségével történik a felkészítés a számonkérésre.
Az írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai:
Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és év végi minősítésének
(osztályzatának) egyedüli meghatározója, lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is.
Az írásbeli dolgozatokat a pedagógusnak egy héten belül ki kell javítania, és az eredményeket a
diákokkal ismertetnie kell. A dolgozatokat a tanév végéig őrizni kell, és azt a szülőknek kérés
esetén meg kell mutatni.
Az írásbeli beszámoltatás korlátai:
➢
➢

Naponta legfeljebb egy dolgozat iratható a tanulókkal.
Egyedi esetben (a tanuló aktuálisan rossz lelki/testi állapota) a szaktanár is adhat
felmentést a dolgozat írása alól.

Jutalmazás:
Az intézmény jutalomban részesíti azt a tanulót, aki képességeihez mérten
➢
➢
➢
➢
➢

Példamutató magatartást tanúsít;
Folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el;
Az osztály, illetve az intézmény érdekében közösségi munkát végez;
Az intézményi, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt;
Bármely más módon hozzájárul az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez

Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
➢
➢
➢
➢

Szaktanári dicséret;
Osztályfőnöki dicséret;
Igazgatói dicséret;
Nevelőtestületi dicséret;

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát
végzett tanulók a tanév végén dicséretben részesíthetők:
➢
➢
➢

Tanulási teljesítményért;
Példamutató magatartásért;
Kiemelkedő szorgalomért;

A dicséretet a bizonyítványba be kell jegyezni. A dicséretben részesülő tanuló oklevelet és
könyvet kap, melyet az iskola közössége előtt vehet át. Az iskolán kívüli versenyeken,
vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók helyezéstől
függően igazgatói vagy osztályfőnöki dicséretben részesülnek. A kiemelkedő eredménnyel végzett
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együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és
jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
A magatartás és szorgalom értékelése:
➢
➢
➢
➢

Segítse az iskola nevelés-oktatás folyamatát
Segítse a tanulók önértékelésének fejlődését
Személyre szabott legyen
Vegye figyelembe a gyermek fejlődését

Az értékelés folyamata:
➢
➢
➢
➢

Az osztályfőnökök havonta értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát, kikérve a
szaktanárok véleményét. Az osztályzatokat beírják az e-naplóba.
Félévkor és év végén – a havi jegyek és a szaktanárok véleményének
figyelembevételével az osztályfőnök tesz javaslatot az értékelésre.
A magatartás és szorgalom értékeléséről osztályozó értekezleten a nevelőtestület dönt.
Vitás esetekben az osztályfőnök véleményének nagyobb súlya van.

Az osztályzatok tartalma:
Magatartás
5 – példás
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

A házirend előírásait példamutatóan, következetesen betartja.
Kulturált viselkedésével példát mutat.
Modora, hangneme példás, tisztelettudó, nem használ durva szavakat
Nincs igazolatlan mulasztása
Társainak készségesen segít
Tiszteli a felnőtteket
Külső megjelenésére, ápoltságára, környezete tisztaságára gondot fordít
Ügyel saját, társai és az iskola felszerelésre
Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy rovója

4 – jó
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Viselkedése általában nem kifogásolható
A házirend előírásait betartja, kisebb hibáit figyelmeztetésre javítja
Modora, hangneme nem sérti az emberi együttélés szabályait
A közösségben irányítás mellett aktívan tevékenykedik
Nincs igazolatlan mulasztása
Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy rovója

3 – változó
➢ A magatartási normákat nem minden esetben tartja be.
➢ A tanórákon más tevékenységgel is foglalkozik.
➢ A házirendben foglaltakat több alkalommal megszegi
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➢ Magatartásával zavarja a tanórákat
➢ Szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetést kapott
➢ Időként a modora, hangneme kifogásolható, a figyelmeztetéseket nem fogadja
meg
➢ A közösségi kötelezettségeit rendszertelenül látja el
➢ Több alkalommal késik, vagy igazolatlan hiányzása van
2 – rossz
➢ A viselkedési normákat durván megszegi, figyelmeztetésre sem mutat szándékot
azok betartására
➢ Zavarja a tanórák menetét.
➢ A társaival vagy a felnőttekkel rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik.
➢ A közösségért nem dolgozik, esetleg bomlasztja
➢ Intője vagy rovója van
➢ Igazolatlan hiányzásai miatt igazgatói eljárást kellett indítani
Szorgalom
5 – példás
➢ Egyéni adottságainak, képességeinek megfelelő teljesítményre törekszik,
egyenletes teljesítményt nyújt
➢ Kötelességtudata, pontossága példamutató
➢ A tanítási órákra a legjobb képességei szerint felkészül, aktív
➢ Öntevékeny, munkavégzése pontos, megbízható
➢ A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz
➢ Taneszközei tiszták, rendesek, ezeket a tanórákra mindig elhozza
4 – jó
➢
➢
➢
➢
➢

Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes teljesítményt nyújt
Rendszeresen készül a tanítási órákra
Kötelességtudata, pontossága megfelelő, rendszeresen, megbízhatóan dolgozik
Felkérésre versenyeken részt vesz, tanórán kívüli feladatot teljesít
Taneszközei tiszták, rendesek

3 – változó
➢ A tanulmányi eredményei elmaradnak a képességeitől, a tanulmányi előmenetele
érdekében nem használja ki a lehetőségeit
➢ A tanórákra nem készül rendesen, tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban
nem kitartó, a feladatait nem teljesíti minden esetben
➢ Munkája többnyire pontatlan
➢ Felszerelése, házi feladatai gyakran hiányoznak
➢ Érdemjegyei, osztályzatai több tantárgyból is romlanak
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➢ Önálló munkája figyelmetlen, a tanórákon többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik
2 - hanyag
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi előmenetele érdekében
A tanórákra általában készületlenül érkezik
Kötelességeit gyakran nem végzi el, munkájában megbízhatatlan
Felszerelése hiányos, tanszerei rendetlenek
Feladatvégzésében pontatlan, megbízhatatlan
A tanuláshoz nyújtott segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül
Félévi vagy év végi osztályzata valamelyik tantárgyból elégtelen

7. A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei:
Csoportbontás iskolánkban csak a szegregregált autista csoportokban van.
A csoportbontás szempontjai:
Csoportbontást csak a magas támogatási szükségletet igénylő tanulói csoportban alkalmazunk,
jelenleg csak magyar nyelv és irodalom tantárgyak estében.
Ennek szempontjai:
-

Heterogén tanulói összetétel (intelligenciaszint, nyelvi és kommunikációs szint,
önellátás, autizmus súlyossága)
Kihívást jelentő viselkedések
Egyéni készségeknek megfelelő, egyéni fejlesztési terv szerint haladó, egyéni tanítás
alkalmazása.
A frontális tanítás nem alkalmazható ennyire heterogén csoportok esetében

8. A gyermek és tanuló esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések:
Az igazságos és befogadó oktatás igen hatékony eszköz a társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentésére. Erősíti a társadalmi összefogást, bizalmat. Kiemelt fontosságú az esetleges
oktatási kudarcok leküzdése, amely megelőzi a társadalmi hátrányok kialakulását.
Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi intézkedések segítik:
➢
➢
➢
➢
➢
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Az osztályismétlésék elkerülése
A lemaradó tanulókat segítő osztályban alkalmazható technikák bevezetése
A tanulási nehézségek kezelése
A szülők támogatása a tanulás segítése, iskolai elvárások teljesítése terén
Nevelési tanácsok biztosítása a szülők számára

➢ Intézményünk minden tanulója kiemelt figyelmet igénylő tanuló, hiszen valamennyi
sajátos nevelési igényű. Tanulóink között vannak kiemelten tehetséges tanulók és
hátrányos helyzetű tanulók is. Ez utóbbiak hátrányának csökkentése, kompenzálása fontos
feladat. A veszélyeztetettség korai azonosítása, a segítő támogatás és a folyamatos
megfigyelés nagy jelentőségű.
➢ A sajátos nevelési igényű tanulók egész nevelési-oktatási folyamatát az általános elveken
túl átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg,
melyeket az intézmény alapdokumentumai tartalmaznak.
➢ Speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, differenciált, egyénre szabott tananyag
biztosítása.
➢ A gyógypedagógiai óvodában és az autista fejlesztőházban egyéni szükségletekhez
igazodó protetikus környezet, speciális bútorok megléte.
➢ A sajátos nevelési igény típusának megfelelő szakirányú végzettségű gyógypedagógus
szakemberekkel végzett habilitációs, rehabilitációs foglalkozás biztosítása minden tanuló
számára a szakértői véleményben foglaltak alapján (csoportos és egyéni fejlesztések:
logopédiai fejlesztés, komplex kognitív fejlesztés, diszlexia terápia, diszkalkulia terápia,
mozgásfejlesztés, autizmus specifikus terápia) a tanulási zavarok megelőzésére és
kezelésére. Az iskolai sikertelenségek kezelése segít leküzdeni a társadalmi hátrányokat,
amelyek gyakran okoznak iskolai kudarcot.
➢ A tanórán képességek szerinti differenciálás.
➢ Az évismétlés, lemorzsolódás megelőzéseként rendszeres segítségnyújtás, felzárkóztatás
(korrepetálás) a tanulásban lemaradóknak.
➢ Egyéni haladási tempó biztosítása az alsó tagozaton a 4. évfolyam végéig, a szivárvány
tagozaton szükség szerint a 8. évfolyam végéig.
➢ Tantárgyi mentesítések, minősítés és osztályzás alóli felmentés a szakértői
véleményekben foglaltak szerint.
➢ Az oktatási követelmények megállapítása az egyéni képességek fokozott
figyelembevételével.
➢ Fejlesztő értékelés alkalmazása az eredmények javítása érdekében.
➢ Tehetséggondozás versenyekre való felkészítéssel, szakkörök működtetésével.
➢ A logopédiai alsó tagozaton egész napos iskola, a felső tagozaton tanulószoba, míg a
szivárvány tagozaton és a szegregált autista felesztőcsoportokban délutáni napközi segíti
a másnapra való felkészülést.
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A Pedagógiai Program véleményezése: A Pedagógiai Programot a szülői közösség, a
Diákönkormányzat és a Nevelőtestület is véleményezte. és elfogadta.
Érvényességi rendelkezések: Érvényes visszavonásig.
Felülvizsgálat: 2022. 09. 16.
Nyilvánosságra hozatal:
Az érvénybe lépett Pedagógiai Program egy-egy példányát az alábbiak szerint kell elhelyezni:
➢
➢
➢
➢

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény központi irattárában
A nevelőtestületi szobában
Az igazgatói irodában
Az intézmény honlapján

Hatályos: 2021. szeptember 13-tól folyamatosan.

A Pedagógiai programot jóváhagyom.

Veresegyház, 2021. szeptember 13.
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AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEK NEVELÉSE-OKTATÁSA
VERESEGYHÁZI EGYMI AUTISTA CSOPORTJAIBAN

A

Intézményünk első alkalommal indított autista csoportokat a 2019/2020 tanévben. Két csoport
kialakításához voltak adottak a feltételek, melyek az idei tanévben (2022/23-as tanév) 7
fő/csoport létszámmal indulnak.
Az autista csoportok az intézmény közvetlen szomszédságában található, iskolai célokra
átalakított családi házban kaptak helyet, melynek címe: 2112 Veresegyház, Újiskola utca 17.

1. Beiskolázási körzet, felvétel
Autizmussal élő tanulóink beiskolázási körzete az Aszódi-, Gödöllői- és Dunakeszi Járás
közigazgatási területe . Az autizmussal élők csoportjaiba a gyermekek az illetékes szakértői
bizottság javaslata alapján nyernek felvételt, akik rendelkeznek a BNO szerint F84 pervazív
fejlődési zavar / autizmus spektrum zavar diagnózissal és megfelelnek az intézmény által
előírt további feltételeknek. Erre az ellátási területre csak szegregáltan nevelhető és oktatható
autista tanulókat veszünk fel.
Az ellátási körbe tartozó tanulók felvétele szempontjából fontos kritériumok:
● Ép intellektustól az enyhe értelmi fogyatékosságig (Normál övezettől - F70-ig)
veszünk fel tanulókat.
● Az adott csoport mentális korához, verbális szintjéhez, intellektusához illeszkedő
tanuló vehető csak fel.
● Szobatisztaság.
● Mentális kornak megfelelő önellátás.
● Szélsőséges étkezési szokások egyénenként kerülnek megítélésre.
● A beszédfogyatékosság vagy normál beszédfejlődés nem játszik szerepet.
● Súlyos önsértő/másokat súlyosan sértő magatartás esetén egyéni elbírálás történik.
● Veresegyházi lakosok elsőbbséget élveznek.
A felvett tanulók osztályba/csoportba való beosztásáról – a tantestület véleményének
kikérésével – az igazgató dönt autizmus-specifikus pedagógiai szempontok alapján.
Az osztályok/csoportok szervezésekor szükség esetén eltérünk az életkori elvtől, és a
gyermekek fejlettségi szintje, valamint mentális kora dönti el, hogy kik lesznek egy-egy
tanulócsoport tagjai. A heterogén összetétel miatt a csoportok szervezésekor ki használjuk az
összevonás lehetőségét. A csoportok szervezésekor figyelembe vesszük az egyes tanulók
adaptív viselkedésre való képességének szintjét.

2. Az autista csoportok képzési rendszere
Az autizmus spektrumába tartozó állapotok lényege a szociális, kommunikációs és speciális
kognitív képességek minőségi károsodása, mely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul
meg. Az autizmussal élő tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő szociális készségek,
3

illetve a rugalmas gondolkodás és kreativitás területén tapasztalható kognitív deficit, a beszéd
szintjéhez képest károsodott kommunikáció, az egyenetlen intelligencia, illetve
képességprofil és a következményes sztereotip 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 autizmus spektrum zavar gyakran társul 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 pedagógiai program és helyi tanterv kidolgozásánál a következő kerettanterveket,
irányelveket vettük figyelembe:
-

a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára kiadott kerettantervet – 1-8.
évfolyamig,
az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára kiadott kerettantervet – 1-8.
évfolyamig,
az általános iskola 1-8. évfolyamára kiadott kerettantervet,
a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelveit, valamint
az Autizmus Alapítvány által kidolgozott tantervet, az autizmussal élő tanulók
speciális tantervét.

A tanterv alapján egyéni fejlesztési programot kell készíteni, amely a tanuló életkora
mellett figyelembe veszi autizmusa súlyosságát, a mentális korát, egyenetlen
képességprofilját és a reális jövőbeli lehetőségeket.

3. Egyéb foglalkozások
Az új köznevelési törvény rendelkezései szerint az intézmény a tanórákon túl 16.00-ig biztosít,
un. egyéb foglalkozásokat. Az egyéb foglalkozások közé tartozik: az egyéni vagy kiscsoportos
autizmus-specifikus foglalkozások, amelyek a tanulók fejlődését szolgálják.
● Kötelező tantárgyak mellett megjelenő autizmus-specifikus foglalkozások;
Az autizmussal élő gyermekek típusos nehézségei, s az ezekből fakadó sajátos oktatásinevelési feladatok szükségessé teszik, hogy a tanórai foglalkozásokon túl, autizmusspecifikus foglalkozásokat szervezzünk az alábbi elnevezésekkel:
− Babzsákos foglalkozás
− Beszélgetőkör
− Tér-idő szervezés
− Strukturált szabadidő
A tanulók ezen tevékenységei tanárok által szervezettek, irányítottak, és a gyermekek 8.00tól 15.45-ig tartó napirendjébe illeszkednek.
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Ezek a foglalkozások szabadidő elnevezés alatt szerepelnek a KRÉTA elektronikus
rendszerben.
Tanulóink sajátosságai miatt nem várható el, hogy mindegyikük részt vegyen az egész napos
foglalkozásokon. Egyéni elbírálás alapján, a szülőkkel egyeztetve döntünk arról, a gyermekek
mennyi időt töltsenek a csoportokban.
A szervezett foglalkozások 15 óráig tartanak. Igény szerint 15.45-ig összevont napközit
biztosítunk.
● ügyelet
Ügyeletet 7.00-7.45, valamint 16.00 -17.00 óra között biztosítunk szülői igény esetén az
EGYMI nagy épületében az EGYMI többi SNI tanulójával közösen.
●
-

Egyéb foglalkozások
Logopédia
Alapozó terápia
Alternatív pedagógiai fejlesztés (pl. állatasszisztált terápia, meseterápia)

-

2022/2023-as tanévtől DSZIT (Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia)
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NEVELÉSI PROGRAM
I. ALAPELVEK, CÉLOK, ÉRTÉKEK, FELADATOK, ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK
ALAPELVEK
Nevelőmunkánk középpontjában a szeretet, a feltétel nélküli elfogadás áll.
Pozitív, érzelmekben gazdag iskolai légkört teremtünk, amelyben gyermek és felnőtt
egyaránt jól érzi magát, ahol az emberi értékek mind teljesebb kibontakozása valósulhat
meg.
Az iskolában a legfőbb érték és lehetőség a gyermekek formálódó és formálásra váró
személyisége. A kulcskompetenciák közül kiemelt hangsúlyt kap az önállóság, a
rugalmasság, a szociális- és kommunikációs képességek fejlesztése.
Önbizalmat építünk, hogy az ismeret elsajátítása, a tanulás élményforrást jelentsen a
gyermekek számára. Minden gyermekben az erősségeket keressük, arra építünk.
Differenciáltan alkalmazott, egyénre szabott tananyag és pedagógiai eljárásrendszerrel
fejlesztjük a gyermekeket.
Fontosnak tartjuk, hogy sok pozitív élmény érje a gyermekeket, hogy az iskola kellemes,
biztonságérzetet nyújtó, barátságos, esztétikus legyen. Élménydús iskolai életről, a szabadidő
hasznos és tartalmas megszervezéséről gondoskodunk.
Megváltozott társadalmi - gazdasági - pedagógiai környezet kívánalmaival összhangban
szükségesnek tartjuk együttnevelés megvalósítását. A Veresegyházi EGYMI nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy az autizmussal élő tanulóink külön, mégis az intézmény életében aktívan, de
rugalmasan vegyenek/vehessenek részt.

CÉLOK
A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legjobb
felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése.
Ennek alapja a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának
specifikus módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs
(normalizációs célú) fejlesztése, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák kezelése, a
mindennapi gyakorlati készségek és az (adaptált) tananyag speciális módszerek segítségével
való tanítása.
A fejlesztés céljai hierarchikus rendben helyezkednek el aszerint, hogy mennyire
szükségesek a szociális adaptáció kialakításához. Kiemelt cél annak elérése, hogy a tanuló
képessé váljon a család életébe való beilleszkedésre.
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●
A támogató eszközök egyéni képességekhez igazodó, az egyén lehetőségeihez képest
mért leghatékonyabb alkalmazása.
●
A társadalmi élet szabályaihoz alkalmazkodó, adaptív viselkedési készségek
kialakítása, a közösségbe való beilleszkedés elősegítése.
A testi egészség megóvása, az erőnlét, állóképesség, ügyesség egyénre szabott fejlesztése.
Általános emberi értékek, társadalmi elvárások, szülőföldünk kultúrája, hagyományai
képességszintnek megfelelő ismertetésével a felnőttkori szociális adaptáció segítése.
Fontos, hogy a tanuló élvezze az iskolában töltött időt, érezze jól magát.

ÉRTÉKEINK
Pedagógiai Programunkban a NAT valamennyi közös értéke megjelenik az autizmussal élő
tanulók speciális szükségletei szerint adaptálva.
Egyenlő bánásmód: Intézményünk autizmussal élő gyermekek és családjaik számára nyújt
sérülés-specifikus szolgáltatásokat. Alapvető célunk, hogy tanulóinkat és hozzátartozóikat
segítsük jogaiknak érvényesítésében, melyek nemzetközi dekrétumokban, Magyarország
Alaptörvényében és a vonatkozó hazai jogszabályokban egyaránt megjelennek. Ennek
érdekében munkánk alapjának az autizmussal élő gyermekek teljes elfogadását, egyéni és
közös szükségleteik megértését tartjuk. Intézményünkben a tanulási-tanítási folyamatok
célja, hogy segítse az autizmussal élő tanulók társadalmi beilleszkedését, a lehető legjobb
felnőttkori életminőség elérését. Mindehhez hozzátartozik a közös nemzeti értékek, az EU-s
állampolgársághoz kapcsolódó értékek és a kultúrák iránti nyitottság közvetítése az egyes
tanulók megértéséhez adaptálva.
Használható tudás és kompetencia: Az autizmus spektrum zavarok olyan sajátos tanulási
stílussal járnak együtt (merev, rugalmatlan gondolkodás, az általánosítás zavara), mely
elengedhetetlenné teszi a funkcionális, minden életszakaszban alkalmazható tudás átadását.
Egész életen át tartó tanulás, tapasztalati tanulás: Mivel az autizmus a személy egész életében
fennmarad, a sérülés-specifikus fejlesztési célok megvalósítása is az egész életen keresztül
folytatódik. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy az autizmussal élő felnőttek is képesek
újabb ismereteket és készségeket megtanulni, sőt a gyakori kamaszkori krízis után lehetséges,
hogy felnőtt korban új lehetőségek nyílnak meg a tudás megszerzésére. Az autizmussal élő
gyermekek, tanulók tanulási stílusa alapvetően megköveteli a közvetlen tapasztalaton és
cselekvésen keresztül történő tanulást.

FELADATAINK
A nevelés-oktatás feladata a sérülésből következő fejlődési hiányok, elmaradások
kompenzálása a következő területeken:
1. Elemi pszichoszomatikus funkciók
2. Szenzomotoros készségek
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3. Szociális-kommunikációs képességek
Kognitív készségek fejlesztése:
1. A sérülésből adódó szükségletekhez adaptált környezet megteremtése.
2. A biztonságérzet kialakítása a fejleszthetőség és az önálló tevékenykedés feltételeként.
3. Egyéni fejlesztési tervek kialakítása a gyermek szükségleteinek megfelelően és a család
igényeinek messzemenő figyelembevételével.
4. A deviáns fejlődésmenetből következő zavaró vagy veszélyes viselkedésformák
megelőzése és kezelése.
5. A gyermek alkalmazkodását segítő viselkedésformák kialakítása a családi, iskolai és
iskolán kívüli környezetben.
6. Az elsajátított ismeretek, készségek bővítése, szinten tartása, általánosítása.
7. A felnőttkori adaptáció részeként munkára való előkészítés.
Az ismeretek, információk tárgyilagos, sokoldalú közvetítése, tiszteletben tartva tanuló, a
szülő, a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését.
A nemzeti műveltség és az egyetemes kultúra közvetítése. A tanuláshoz, a munkához
szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök fejlesztése.
Az alábbi kulcskompetenciák fejlesztése:
anyanyelvi kommunikáció
idegen nyelvi kommunikáció
matematikai kompetencia
természettudományos és technikai kompetencia
digitális kompetencia
szociális és állampolgári kompetencia
kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
a hatékony, önálló tanulás

ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK
A nevelő-oktató munka feladatait kognitív- és viselkedésterápiás eljárások egyénre szabott
kivitelezésével valósítjuk meg. A gyermekeket egyéni és kiscsoportos formában neveljük,
oktatjuk. Eszközrendszerünk alapvetően a strukturált oktatás és a vizuális környezeti
támpontok egyénre szabott alkalmazását jelenti.
A fejlődési szemlélet érvényesítése
Az autizmus következménye olyan deviáns fejlődésmenet, melyben az egyes fejlődési fokok
nem feltétlenül épülnek egymásra (pl. a nyelvet használó tanulónál a beszéd kialakulását nem
előzi meg a preverbális kommunikáció értése és használata). Az egyes fejlődési területek
között lehetnek szakadékszerű különbségek, de a fejlődési szintek között, és azokon belül is
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egyenetlen a fejlődés. A deviáns fejlődés kompenzálására inadaptív kognitív stratégiák,
viselkedésproblémák alakulnak ki, melyek szakszerű terápiás és oktatási módszerekkel
megelőzhetők, illetve korrigálhatók.
Speciális megközelítés a tanításban
Az új készségek és ismeretek elsajátítása egyéni tanítási helyzetben történik a szociális és
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, mert gyakran az a látszat, hogy a tanuló
„dacból” nem végez el bizonyos feladatokat, melyeket máskor, mással már tudott. Ennek
leggyakoribb oka, hogy az autizmussal élő gyermek 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 a szociális
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 kiemelkedő képességekre, speciális érdeklődésre,
melyek különösen fontosak lehetnek a pályaorientáció szempontjából. A fejlődési
egyenetlenség csökkentése azonban elsőbbséget kap a szigetszerű képességek fokozott
fejlesztésével szemben. A követelményeket az objektív körülményekből fakadó szükséges
dologként kell megjeleníteni, és nem a pedagógus személyes kívánságaként.
Protetikus környezet kialakítása
A környezet térben és időben strukturált, így informálja a tanulót arról, hogy mit, hol, hogyan,
miért, mennyi ideig tegyen, tehet. Iskolánkban a mindennapi életben megszokott színtereknek
megfelelően alakítjuk ki a rendelkezésre álló teret. Így minden csoportnak szüksége van a
következő terekre: az önálló munkához szükséges terület, a közös tanuláshoz szükséges
terület, egyéni foglalkozásra szolgáló helyiség, a szabadidős tevékenységek helye, mely
szükség esetén a mozgásfoglalkozásokhoz átalakítható, házimunka és önkiszolgálás színterei
(fürdőszoba, öltöző, étkező). A strukturált térben az egyénre szabott vizuális környezeti
támpontok segítik megszervezni a tanulók változatos tevékenységeit.
A protetikus környezet elemei:
a tér-idő szervezése (napirend, folyamatábrák, munkaszervezés, munkarend).
egyéb vizuális információhordozó (írott és képi segédeszközök)
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Célok:
a.) A tér- idő szervezése nyújtson minden tanuló számára látható és érthető információt arról,
hogy:
● mit kell, illetve lehet csinálni (pl. osztályteremben, udvaron, óra alatt, szünetben)
● hol történnek az egyes tevékenységek
● mennyi ideig tartanak (időhatárok felismerése, bejóslása pl. karóra segítségével, vagy
a jelzőcsengő értelmezésével)
● mi lesz a következő tevékenység
● mire kell emlékezni (pl. házi feladat, másnapi felszerelés, várhat ó programok,
információ átadás)
b.) A gyermek biztonságérzetének megalapozása oly módon is, hogy számára jól érthetően
előre jelezzük az aktivitásokat.
c.) A zökkenőmentes, önálló tevékenységváltás tanítása.
d.) Az azonossághoz való ragaszkodás csökkentése, a változások elfogadtatása, speciális
eszközökkel.
e.) A viselkedésproblémák megelőzése. A kifejező kommunikáció területén jelenlévő
nehézségeket egyénre szabott alternatív augmentatív kommunikációs eszközökkel
kompenzáljuk.
Néhány rendezvényen, ünnepségen, kiránduláson más sajátos nevelési igényű gyermekekkel
közösen veszünk részt, itt fontos szempont a fokozatos hozzászoktatás, az adott program
előkészítése, időben történő előrejelzése. Szerencsére az intézményhez zárt udvar tartozik,
ahol gyermekeink szabadon mozoghatnak, irányítással tevékenykedhetnek, ismerkedhetnek a
természeti környezettel.
A csoportszoba kialakításánál fontos szempont volt a zavaró zajforrásoktól való távolság,
ugyanis a rosszul megválasztott helyszín a tanítási folyamat hatékonyságát jelentősen
csökkentheti. A terek kialakításánál lényeges szempont volt a biztonság, a szenzoros védelem.
A szekrényeket, polcokat, asztalokat, székeket úgy vásároltuk, hogy a felületek jól
kezelhetőek, biztonságosak, tisztán tarthatók legyenek. Nélkülözhetetlen az is, hogy elegendő
tér legyen a mozgáshoz és az elkülönüléshez.

II. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
A személyiségfejlesztés célja
Az autizmus, mint pervazív (átható) fejlődési zavar az érintett gyermekek egész
személyiségfejlődését befolyásolja, a lehetséges egyéni kombinációk száma végtelen. A
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok konkrét felsorolása helyett ezért
inkább azokat a tényezőket soroljuk fel, melyek általában befolyásolják azokat.
Az autizmussal élő tanulók közös szükségletei
A tanulók személyiségfejlesztéssel kapcsolatos szükségleteit típusos erősségeik és
nehézségeik határozzák meg. A fejlesztés, 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 (pl.
az információ átadás szándékának) meg nem értése, az önmagára vonatkoztatás hiánya,
legsúlyosabb esetben képtelenség arra, hogy az embereket, mint számára a valóság egyéb
elemeinél fontosabbakat a tárgyaktól megkülönböztesse,
– a szociális megerősítés jutalomértékének, illetve a belső motiváltságnak gyakran teljes
hiánya, és hogy a tanulóknak nagyon kevés, vagy szokatlan dolog okoz örömöt,
– 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,
– belátás hiánya vagy korlátozott volta egyrészt a saját tudásával kapcsolatban, másrészt a
tudás, illetve ismeret megszerzésének forrásával, módjával kapcsolatban.
Típusos erősségek, amelyekre egyes autizmussal élő tanulóknál építeni lehet:
– a megfelelő szintű vizuális információ általában informatív,
– tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás,
– 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 fejlesztés során:
– 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,
– emlékezet-felidézési problémák (szociális tartalmaknál és személyes élményeknél),
– nehézség ismert tananyagban szociális elem bevezetésével, vagy új körülmények közötti
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, többrészes
utasítások esetén,
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– képességek, ismeretek kreatív (nem mechanikus, vagy sztereotip) alkalmazásának
hiánya, – gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más esetben szociálisan
inadekvát viszonyulás a kortársakhoz,
– strukturálatlan időben passzivitás, reaktív viselkedésproblémák,
– félelmek, fóbiák, szorongás.
A fenti problémák következménye, hogy a szociális-kommunikációs kontextusban zajló
tanulás akadályozott, ezért az autizmussal élő gyermekek számára a világról való megértés
keretéül elsősorban nem a személyek közötti kapcsolatok szolgálnak.

Fejlesztési területek
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 valódi kommunikáció mindig valamilyen
szociális interakciót is jelent. Elsődleges fontosságú speciális pedagógiai cél tehát a gyermek
képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az ezt megalapozó elemi készségek
fejlesztése, tanítása.
A szociális fejlesztési feladatok között a beilleszkedést közvetlenül elősegítő készségek
tanítása (taníthatóságot megalapozó szociális készségek, önmagáról való tudás,
kapcsolatteremtés és fenntartás) mellett rendkívül fontos feladat, hogy a gyermek minél
tartalmasabban legyen képes eltölteni szabadidejét önálló és társas formában egyaránt. A
tanítási, fejlesztési módszerek kiválasztásakor feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az
autizmusból fakadó nehézségek megakadályozzák a gyermekeket abban, hogy a szociális
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 vegyíthetők más fejlesztési módszerekkel is (pl. zenei
interakció).
A fejlesztés fő területei
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.
d) Az utánzás tanítása.
● Önmagáról való tudás:
a) Személyi adatok megtanítása.
12

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 képes
csinálni, 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.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

● Kapcsolatteremtés, fenntartás:
A metakommunikáció megértésének és használatának fejlesztése.
Ismerős és ismeretlen személyek külső és nem látható tulajdonságainak tanítása.
Egyszerű szociális rutinok megtanítása (pl. köszönés).
Az információcsere szabályainak tanítása: témaválasztás, kezdeményezés, a
beszélgetés fenntartása, befejezése stb.
Iskolán belüli szociális helyzetek viselkedési, udvariassági szabályai.
Iskolán kívüli szociális helyzetek viselkedési, udvariassági szabályainak tanítása
különböző színtereken.(pl. uszodában, üzletekben, járműveken, könyvtárban)
A legnyilvánvalóbb érzelmi reakciók felismerése és az azokhoz illő, megfelelő
viselkedés szabályai.
Elemi kooperáció tanítása felnőttel, gyermekkel.

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.
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.
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c) A vesztés elviselésének, a nyerés jelentésének megtanítása

3. A kommunikációs készségek fejlesztése
A fejlesztés egyik fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás,
valamint az információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya 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 az egyén képességszintjének
megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése. E cél megvalósításához egyénre szabott
kommunikációs eszközök (pl. alternatív kommunikációs rendszerek; metakommunikáció)
használatának tanítása szükséges. Hasonlóan a szociális fejlesztéshez a kommunikációs
készségek tanításának metodológiájában is elsődleges fontosságú szerepet kapnak a kognitív
és viselkedésterápiás eljárások, amelyeket a gyermek egyéni szükségleteinek és
képességszintjének megfelelően vegyíthetők más fejlesztési módszerekkel is (pl. zenei
interakció).
A fejlesztés fő 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.
Szókincs, jelentés (tárgyak, személyek, cselekvések, helyszínek, minőségek, belső állapotok
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 eszköz
használatát, hogy minél hamarabb sikeres lehessen a kapcsolatteremtésben.
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– Alternatív kommunikációs rendszer használatának tanítása, mely lehet tárgyas, képes stb. –
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 lehető
legtöbb természetes helyzetben alkalmaztatni kell, mert a meglévő készségeket a gyermekek
új helyzetekben spontán ritkán alkalmazzák.

4. Kognitív készségek fejlesztése
Az autizmussal élő gyermekek egy része 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 kognitív készségekkel foglalkozunk, amelyek
autizmus specifikusak, illetve gyakran jelennek meg járulékos problémaként.
Az autizmussal élő gyermekek kognitív stílusát a rugalmas gondolkodás, valamint az
információk jelentés-teli egészként való észlelésének, értelmezésének sérülése jellemzi.
Jellegzetes nehézségek tapasztalhatók az általánosításban, a szimbólumok kezelésében és a
belső forgatókönyvek kialakításának és alkalmazásának területén. Részben e problémák
következménye a sérülések triásza az autizmusban, azaz a jellegzetes viselkedéses kép. Így
természetesen a kognitív fejlesztési célok erőteljesen befolyásolják a szociális és
kommunikációs terület fejlesztését is.
A fejlesztés legfontosabb feladatai:
Jelentésteli információk kiemelésének elősegítése:
1. A figyelem irányuljon a környezet lényeges ingereire.
2. A lényegkiemelés képességének elősegítése.
3. A figyelem terjedelmének bővítése, időtartamának növelése.
4. Cselekvések tervezésének, kivitelezésének tanítása.
5. Alternatív problémamegoldó stratégiák tanítása lehetőleg abban a kontextusban, ahol
azt alkalmazni kell.
6. A megtanult készségek általánosítása, alkalmaztatása a lehető legtöbb természetes
élethelyzetben.
7. Elvont fogalmak, összefüggések (pl. idői, ok-okozati relációk) megértésének elősegítése

5. A szenzomotoros készségek fejlesztése
A szenzomotoros készségek sérülése gyakran megjelenik az autizmusban: a problémák
részben a társult fogyatékosságok következményeként jelennek meg, részben az autizmus
részjelenségeként. A szenzomotoros készségek fejlesztése minden tantárgyban megjelenik, és
különösen nagy szerepet kap az Életvitel, a Gyakorlati ismeretek és a Mozgás tantárgyakban,
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valamint a "Tér- idő szervezése" 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.

6. Elemi pszichoszomatikus funkciók
Az autizmusban gyakoriak az evéssel, ivással, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos
problémák. Ezek részben az általános fejlődési elmaradással magyarázhatók, részben az
autizmusból erednek. Ilyen jelenség az azonossághoz való ragaszkodás, mely az élet bármely
területén jelen lehet.
● 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 probléma pontos meghatározása, súlyosságának mérlegelése.
– A probléma vizsgálata: Az orvosi okok kizárása, más lehetséges okok felkutatása,
meghatározása.
– Megoldási stratégiák kidolgozása, kivitelezése.
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok
− Az önálló ismeretszerzéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése
− A megismerés képességének fejlesztése.
− Tapasztalati és értelmező tanulás elsajátítása.
− Az önismeret kialakítása.
− A világ megismerésére való igény megalapozása.
− A tanulás tanítása.
− A tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során is.
A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok
Az autizmussal élő tanulók számára a szociális megértés veleszületett sérülése miatt az
helyes viselkedés és gondolkodás, az alapvető erkölcsi értékek megismerése kognitív úton
történik. Alapvető az egyén szociális kompetenciáinak figyelembevételével a pozitív
szokások kialakulásának, gyarapításának segítése.
Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés területén elvégzendő feladatok
Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal
való harmonikus kapcsolat. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját,
közvetlen élményeiken keresztül, esetleg speciális érdeklődési körüknek megfelelően
ismerhetik meg nemzeti kultúránk értékeit. Ezen a területen rendkívül nagy egyéni
különbségekre számíthatunk.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés területén elvégzendő feladatok
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető célja,
hogy olyan gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítsunk ki, melyek
lehetővé teszik az egyén részvételét szűkebb és tágabb társas környezetében. A részvétel
módja és mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat: a tanulók többsége jelentős támogatást
igényel abban, hogy jogait gyakorolja, társadalmilag elfogadott viselkedésmódokat
tanúsítson, alkalmazkodjon a társadalom írott és íratlan szabályaihoz.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése területén elvégzendő feladatok
Hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok
megismertetése, a saját viselkedéskontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak
direkt tanítása, mivel azok intuitív megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan
számíthatunk. A sikerélményeket biztosító, a gyermek érdeklődését és motivációját
fenntartó oktatási környezet kialakítása kulcsszerepet játszik a reális önértékelés és pozitív
énkép kialakításában.
Testi és lelki egészségre nevelés területén elvégzendő feladatok
Elsődleges az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív, reális énkép és önértékelés
támogatása, a fejlődési zavarral gyakran együtt járó szorongás megelőzése, oldása. A
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helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása
szintén prioritást kap az egyéni fejlesztési tervben. A megfelelő szexuális viselkedés
kialakításában a családok számára hatékony segítséget kell nyújtania az iskolának, mivel a
szociális megértés sérülése e területet speciálisan nehézzé teszi. A viselkedésproblémák
megelőzése és hatékony kezelése hozzájárul a testi-lelki egészség megőrzéséhez és
kiküszöbölheti a gyógyszeres kezelést.
A családi életre nevelés területén elvégzendő feladatok
A család szerepe az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló esetében is kiemelkedő
jelentőségű. Az iskola alapvető feladata, hogy segítse az érintett családokat az autizmusspecifikus célok kitűzésében és megfelelő nevelési stratégiák alkalmazásában, mivel a
hagyományos módszerek többsége nem válik be az érintett gyermekek esetében. A
nevelési-oktatási intézmény és a család szoros együttműködésével érhetők el és
terjeszthetők ki az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott célok, különös tekintettel a
szociális-kommunikációs készségek általánosítására, valamint a rugalmasabb viselkedés
és gondolkodás fejlesztésére.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén elvégzendő feladatok
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében is cél lehet az önkéntes
feladatvállalás egyéni mérlegelést követően, ha annak értékét, saját szerepüket és
kompetenciájukat az önkéntes tevékenység során megértik. Az önkéntes feladatokban való
részvétel segítheti együttműködési és problémamegoldó képességeik fejlődését,
elősegítheti pozitív énképük alakulását, önbecsülésük növekedését. Fontos azonban
figyelembe venni szociális sebezhetőségüket, ezért a család és a pedagógusok egyénre
szabott támogatásával, kísérésével vonhatók be önkéntes feladatokba.
Fenntarthatóság, környezettudatosság területén elvégzendő feladatok
A környezet célzott megfigyelése, felfedezése a pedagógus aktív közreműködése nélkül
elképzelhetetlen. A fejlesztés e területen is a közvetlen, mindennapi élettel kapcsolatos
tapasztalatokon alapul. Elsődleges a helyes szokásrend kialakítása.
Pályaorientáció területén elvégzendő feladatok
Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság támogatása kiemelkedően fontos. Az
autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az önállóság megalapozása m ár a
fejlesztés kezdetétől jelen van, mivel számos alapfeltétele hiányozhat, többek között a
rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság tolerálásának és kezelésének
képessége. Az elérhető felnőttkori önállóság nagy egyéni eltéréseket mutat. A
pályaorientáció során a munkaképességek mellett a szociális-kommunikációs fejlettséget
és a munkaviselkedés színvonalát is figyelembe kell venni. Fontos, hogy a pályaorientáció
során építsünk a tanuló speciális érdeklődési körére, erősségeire.
Gazdasági és pénzügyi nevelés területén elvégzendő feladatok
E területen az érintett tanulók esetében a pénz értékével és a takarékossággal kapcsolatos
alapvető ismeretek megszerzése kulcsfontosságú. Előnyös, ha ezek az ismeretek valódi
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élethelyzetekben, cselekvésbe ágyazottan jelennek meg. Az alapvető gazdasági
összefüggések megértése, illetve azok kamatoztatásának lehetősége a mindennapi életében
nagy egyéni eltéréseket mutat.
Médiatudatosságra nevelés területén elvégzendő feladatok
A médiatudatosságra nevelés kiemelt jelentőségű az autizmus spektrum zavarral küzdő
tanulók nevelésében. Az érintett tanulók különösen veszélyeztetettek lehetnek a különböző
médiumok által közvetített tartalmak meg nem értése, félreértése tekintetében és fokozott
a függőségek kialakulásának veszélye is. Ugyanakkor a különböző médiumok lehetővé
teszik az élő nyelvtől és szociális közvetítéstől független tanulást és kapcsolatteremtést,
valamint olyan multimédiás tananyagok kialakítását, mely lelassítja és hozzáférhetővé
teszi a szociális interakciókat, nagyban hozzájárulva a fejlődési zavar következményeinek
enyhítéséhez.

III. A PEDAGÓGIAI MUNKA SAJÁTOSSÁGAI
1. Személyi feltételek
Intézményünkben két, egyenként 7 fős csoport működtetésére van jelenleg lehetőség. Egy
időben 2 vagy 3 speciálisan képzett szakember tartózkodik a csoportban:
- 1 vagy 2 fő gyógypedagógus (autizmus spektrum zavarok pedagógiája/ vagy egyéb szakos
végzettséggel), és
- 1 fő gyógypedagógiai asszisztens.

2. Sajátos pedagógiai módszerek
A tanulásszervezés alapelvei
● differenciálás
● egyéni felmérés, tervezés és fejlesztés
● tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas, egyénre szabott kezelése
● a problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek, énkép,
önismeret fejlesztése
● motiváló módszerek alkalmazása egyénre szabottan
A tanulásszervezés módszerei
Egyéni fejlesztés
Az autizmussal élő gyermekek esetében az új ismeretek, készségek leghatékonyabb módja az
1:1 helyzetben történő tanulás, majd a tanultak kiterjesztése, általánosítása a lehető legtöbb
élethelyzetre, melyben a tanultak alkalmazása releváns.
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Strukturált önálló munkavégzés
A strukturált, egyénre szabott önálló feladatok rendszere lehetővé teszi az autizmussal élő
tanulók számára a tanultak begyakorlását, elmélyítését változatos feladat típusokban, siker-és
kompetenciaélményt biztosítanak. Fejlesztik a munkakészségeket és munkaviselkedést.
Kiscsoportos fejlesztés
A kiscsoportos formában szervezett tanórai és habilitációs, rehabilitációs foglalkozások
lehetővé teszik a szociális-kommunikációs készségek előmozdítását, ezen belül a kortársakkal
való együttműködés fejlődését és a tanultak általánosítását. Valamennyi tanulócsoportunk
rendszeresen részt vesz az Autizmus Alapítvány munkatársai által kifejlesztett Babzsák
Fejlesztő Foglalkozáson, melynek módszertana és tartalma egyaránt autizmus-specifikus.
A szocio-kommunikációs fejlesztés autizmus-specifikus módszerei:
− Én-könyv
− Napló
− Szociális történetek

3. Individualizált felmérés, tervezés és értékelés a pedagógiai munkában
Az individualizált felmérés és tervezés
Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának kulcsmozzanatai:
–
a bemeneti jellemzők megismerése, amelyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, illetve
az annak bejárásához vezető stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait;
–
a kimeneti elvárások, amelyek a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak,
a kimeneti követelmények meghatározásához nyújtanak segítséget.
Az iskolai, oktatási folyamat kezdetén szükséges a sajátos nevelési igény pontos, egyénre
szabott feltárása, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a szocializációs
funkciók területeinek feltérképezésével.
A tanuló fejlettségi szintjének megállapításához készségeit, képességeit, tudását fel kell
mérni. Az autizmusból fakadó sajátosságok miatt csak úgy tudunk pontos információkat
kapni a tanulóról, ha a felmérés individualizált módon történik.
A tanuló készségeinek, képességeinek megismerésére egyaránt alkalmazzuk a formális
felmérést (pl.: Nottingham Fejlődési Kérdőív) és az informális felmérés lehetőségeit,
eszközeit (pl.: szimbólumértés, receptív és expresszív kommunikáció felmérése,
finommotorika, munkakészség, munkaviselkedés felmérése, feladatanalízis, megfigyelések,
megtervezett feladathelyzetek).
A fejlesztés tervezése az autizmussal élő tanuló szociális adaptációja, mentális kora,
intelligenciájának szintje és kommunikációjának színvonala alapján történik, az egyenetlen
képességprofil, valamint a tanulási képességek sajátosságai miatt egyénhez igazodó módon.
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A tanterv alapján minden tanuló számára egyéni fejlesztési tervet kell készíteni, amelynek
kiindulópontja a tanuló készségeinek, képességeinek aktuális fejlettségi szintje.
A felméréseken alapuló egyéni fejlesztési terv elkészítésénél összhangba kell kerülniük a
szülők igényeinek a szakmai szempontokkal, valamint a hosszútávon reálisan kitűzhető
céloknak a rövid, illetve középtávú fejlesztési célokkal.
Hosszú távú célnak tekinthető a felnőttkorban is funkcionális készségek fejlesztése, a
mindennapi életben praktikus ismeretek tanítása, a lehető legnagyobb önállóság elérése. A
hosszú távú tervezésnél rugalmasnak kell lennünk, hiszen egyrészt a társadalmi viszonyok
változásával együtt változhatnak a személy esélyei például a foglalkoztatás szempontjából,
másrészt változik maga az autizmussal élő személy is. A fejlődés üteme és tendenciája
autizmusban nem mindig prognosztizálható pontosan.
Középtávon egy-egy területen kitűzhetünk konkrét, de csak hosszabb idő alatt
megvalósítható célokat (pl.: a szobatisztaság kialakítását, alternatív kommunikációs
rendszer tanítását). A középtávú tervezés fogalmát nem érdemes mereven értelmezni, hiszen
változó, hogy egy-egy tanulónál mennyi idő szükséges egy-egy cél eléréséhez.
A rövidtávú terv egy-három hónapra szólhat, a tanuló fejlődési üteméhez igazodva. Ez
konkrét célokat tartalmaz, valamint a cél eléréséhez szükséges lépéseket az egyes fejlesztési
területeken (pl.: egy adott kommunikációs funkció megtanulása, használata különféle
helyzetekben).
A tananyag elsajátításának egyénre szabott terve mellett nagyon fontos az autizmusból
fakadó viselkedéssel kapcsolatos problémák kezelésének megtervezése is. Az erre
vonatkozó fejlesztési célok megállapításánál fontos azokat hierarchikus rendszerben
elhelyezni. Ennek alapján meg kell vizsgálni, hogy jelen vannak-e a tanuló biztonságát
közvetlenül veszélyeztető viselkedések és legelőször azokat kell kezelni (pl.: szökés,
autoagresszió stb.). Másodszor a családdal való együttélést lehetetlenné tevő
viselkedésekkel kell foglalkoznunk (pl.: agresszió, súlyos étkezési problémák). A következő
szempont a speciális fejlesztést veszélyeztető viselkedések kezelése (pl.: a tanuló nem viseli
el mások közelségét vagy nem vihető ki az utcára). Végül a tágabb társadalmi közeghez való
alkalmazkodást veszélyeztető viselkedések kezelése tűzhető ki célul.
A fejlesztési tervek három hónapos időszakra készülnek, utána módosításra kerülhetnek a
visszamérések eredményeinek függvényében.

IV. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY
GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA
A tanulók értékelése
Az iskola magasabb évfolyamára való lépés feltételei:
− Az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott és a tovább haladáshoz szükséges
legfontosabb jelenségek, fogalmak, összefüggések ismerete, értelmezése – valamennyi
tantárgyból és fejlesztési területen.
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−
−
−

Az ismeretek alkalmazásában elért gyakorlottság ellenőrizhetően elérje a tovább
haladáshoz szükséges szintet.
A kialakult képességek alkalmasak legyenek a magasabb évfolyamon való haladásra.
A tanuló hiányzásai ne érjék el a törvényben meghatározott szintet.

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
A beszámoltatás, számonkérés célja
− Az egyéni fejlesztést végző gyógypedagógus és a szakmai team tájékozódjon arról,
hogyan sikerült a tanulóknak elsajátítaniuk az egyéni fejlesztési tervben/helyi tantervben
foglaltakat. Ennek tükrében kell kiegészítenie, korrigálnia további fejlesztő munkáját.
− A szülő kapjon visszajelzést arról, hogy a tananyag elsajátításában, illetve az egyes
fejlődési területeken milyen szinten tart gyermeke.
− Segíti a tanulói önértékelés fejlődését.
Követelményei
− Folyamatosnak, rendszeresnek kell lennie.
− Legyen személyre szabott.
− Legyen lehetőleg változatos, többféle módszert alkalmazó.
− Módját, módszereit a tanulók egyéni fejlődését és életkori sajátosságait figyelembe véve
kell megválasztani.
− A tanulási folyamatot hassa át a tanulók önellenőrzése, önértékelése.
A számonkérés alapvető formái
Szóbeli számonkérés
− kérdezés (verbálisan vagy AAK segítségével)
Írásbeli számonkérés
− írásbeli felelet, egyénre szabott feladatlap kitöltése
Strukturált feladat önálló megoldása
− lehet folyamatos, ill. esetenkénti
− lehet 1-1 ismeretet, 1-1 témát számonkérő
− A csoportmunkában a tevékenység értéklelése
A beszámoltatások rendje, korlátai a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe
A szülőknek rendszeres tájékoztatást kell kapniuk gyermekük fejlődéséről, tanulmányi
előmeneteléről az alábbiak szerint: az egyéni fejlesztő gyógypedagógus rendszeresen, de
minimum tanévente kétszer megosztja a szülőkkel a gyermek egyéni felmérésének
eredményeit, bemutatja a gyermek számára összeállított feladatokat.
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A tanulók teljesítményének értékelése, a minősítés követelményei és formái
A mérés, értékelés és minősítés alapfunkciója az autizmussal élő tanulóknál eltér attól, amely
az oktatásban megszokott.
A mérések elsősorban diagnosztikus jellegűek. Tájékoztatnak a gyermek állapotáról, mérik a
fejlesztés eredményességét, meghatározzák annak további irányát.
Az értékelés és minősítés a tananyagban való előrehaladásról szolgál tájékoztatásul,
elsősorban a szülők számára. A tanulók énképük és önismeretük fejlesztése érdekében
szembesíthetők elért konkrét eredményeikkel. Ez különösen akkor hasznos, ha nincsenek
tudatában annak, hogy milyen készségeik és ismereteik vannak. Ugyanakkor a gyermekek
elért teljesítménye ritkán tudatos törekvés eredménye, megjelenésük sokszor a természetes
érésnek, a jól szervezett környezetnek, tudatosan és lépésről lépésre megtervezett pedagógiai
beavatkozásnak, a jól működő motivációs bázisnak köszönhető. Sérülés-specifikus probléma,
hogy az értékelés-minősítés közösségi megegyezésen alapuló, elvont szociális elvárásokat
tartalmazó formája számukra nem motiváló és információértékű. A konkrét, azonnali és
folyamatos visszajelzés viszont jól érthető, informatív, ezért az egyéni képess égeknek
megfelelő szintű értékelési rendszer hatékony az önértékelés, önkontroll kialakításában. A
visszajelzés lehetőleg pozitív tartalmú legyen, fogalmazódjon meg a tanuló számára, hogy
miként lehetne sikeresebb.
Az értékelésnél minden esetben az a legfontosabb szempont, hogy a gyermek önállóbbá válte, és hogy milyen mértékben képes ismereteit alkalmazni.
Ennek mérésére az informális pedagógiai felmérések különböző típusai szolgálnak (pl.
Fejlődési Kérdőív, megfigyelés).
A tanulók teljesítményére vonatkozóan szöveges értékelést kell készíteni félévkor és év
végén, mind a nyolc évfolyamon. Az értékelés mellett szöveges minősítéssel kell kifejezni a
tanuló teljesítményét, amely minősítések – amennyiben szükséges - osztályzatokra
átválthatóak az alábbiak szerint:
Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)
A fokozatok a legutolsó minősítéshez viszonyított állapotot, valamint a tantárgyi tantervekben
meghatározott tartalmak elsajátításának mértékét tükrözik.
A szöveges értékelés értelmezéséhez kidolgoztuk az érdemjeggyel történő minősítés módját
annak érdekében, hogy intézményváltáskor így is minősíteni tudjuk a tanulókat.
Jeles az, aki: sokat fejlődött, a minimális teljesítményeknél sokkal többet teljesített. (kiválóan
teljesített)
Jó az, aki: fejlődött, a minimális teljesítményeknél többet teljesített. (jól teljesített)
Közepes az, aki: részterületen fejlődött, a minimális teljesítmények teljesítésével.
(megfelelően teljesített)
Elégséges az, aki nem fejlődött, de a minimális teljesítményeket teljesítette. (felzárkóztatásra
szorul)
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Elégtelen az, aki: nem fejlődött, vagy hanyatlott, a minimális teljesítményeket nem teljesítette.
A teljesítmények és a törzsanyag követelményei teljesítésének összefüggése az
osztályzatokkal
a) a normál kerettanterv szerint haladó tanulók esetében:
86 %
71%
56%
40%

-

100%
85%
70%
55%

5 (jeles)
4 (jó)
3 (közepes)
2 (elégséges)

b.) a tanulásban akadályozott tanulók kerettanterve szerint haladók esetében:
86 %
71%
51%
31%

-

100%
85%
70%
50%

5 (jeles)
4 (jó)
3 (közepes)
2 (elégséges)

Önállónak tekintendő a gyermek teljesítménye akkor is, ha valamely vizuális segédeszköz
alkalmazásával éri azt el. A bizonyítványban az érdemjegy mellett minden esetben a gyermek
adott félévi előmenetelét tartalmazó részletes pedagógiai jellemzésben kell összefoglalni a
fejlesztés tartalmát és eredményeit.
Első osztályban félévkor és év végén, másodikban félévkor a tanuló tudását az alábbiak szerint
szövegesen minősítjük:
− Kiválóan teljesített
− Jól teljesített
− Megfelelően teljesített
− Felzárkóztatásra szorul
A tanév közbeni feladatmegoldáshoz, szóbeli és írásbeli munkákhoz személyre szabott
motivációs rendszert használunk.
Ha a tanuló minősítése az 1. évfolyamon, illetve a 2. évfolyam első félév végén
„felzárkóztatásra szorul”, az iskolának a szülő bevonásával kell értékelni a tanuló
teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását, akadályozó tényezőket, és javaslatot
kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.

24

V. A TANKÖNYVEK, TANÍTÁSI SEGÉDLETEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK
ELVE
A tanulók számára a speciális szükségleteknek megfelelően egyénre szabottan kell
megválasztani a tankönyveket és a taneszközöket. A tankönyvlistán szereplő tankönyvek
közül a neurotipikus, a tanulásban akadályozott, valamint az értelmileg akadályozott tanulók
számára készültek egyaránt felhasználhatóak.
A tankönyvek, munkafüzetek, egyéb segédletek legyenek konkrét tartalmúak, jól
variálhatóak, áttekinthetőek, tartalmazzanak minél több valósághű képet. Szükségessé válhat,
hogy a pedagógusok saját kezűleg készítsék el a taneszközöket. Az egyes tantárgyak tanítása
során a mindennapi életben előforduló valóságos tárgyakat kell használni. Fontos szempont,
hogy az alkalmazott eszközök biztonságosak legyenek.
A tartós tankönyveket a könyvtár bevételezi, több évig használhatóak.
A kiválasztás szempontjai
● Feleljenek meg a gyermek/tanuló egyéni szükségleteinek, tanulási stílusának és
szimbólumszintjének.
● A taneszközök minősége, megjelenése legyen alkalmas a tanulók esztétikai érzékének
fejlesztésére.
● A tanulnivalót az eredményes elsajátításhoz szükséges részletességgel tárgyalják.
● Változatos, többféle munkaformát (egyéni, páros, kiscsoportos) alkalmazó feladataik
tegyék lehetővé a képességfejlesztést és a differenciált oktatást.
● A tantárgyi integráció megvalósításával fektessenek hangsúlyt több kompetenciaterület
fejlesztésére is.
● Kezeljék kiemelten a vizuális elemeket. Képeik, ábráik segítsék a nyelvi információk
megértését, gazdagítsák azok tartalmát.
● A taneszközök lehetőleg legyenek egymásra épülő tantárgyi rendszerek,
tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai, amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő
taneszközök állnak rendelkezésre (pl. munkafüzet, tudásszintmérő feladatlapok).

VI. A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓ MAGATARTÁSÁNAK,
SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK
A jutalmazás alapelvei és formái
● A tanuló a tanév során tanulmányi és viselkedésbeli teljesítményéért dicséretben
részesülhet. A dicséret bejegyzésre kerül az üzenő füzetbe és/vagy a személyes naplóba,
valamint az elektronikus naplóba.
● A tanuló, ha valamely tantárgyból a félév vagy a tanév során kiemelkedő eredményt ért
el, egyéni fejlesztő gyógypedagógusától tantárgyi dicséretben részesül. E dicséret
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félévkor a tanuló szöveges értékelésében, tanév
szövegesen:„kitűnő” értékeléssel kerül rögzítésre.

végén

a

bizonyítványban

Az elismerés formái
− azonnali/késleltetett tárgyi jutalom szociális megerősítéssel
− osztályfőnöki dicséret
− igazgatói dicséret (írásban)
− esetenként lehetőség van más módon történő jutalmazásra is pl. könyv, emléklap,
oklevél, stb.
A tanuló megatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
Mivel az autizmusban éppen azok a készségek, képességek sérülnek, amelyeket a magatartás
és szorgalom értékelése és minősítése során figyelembe kell venni, ezért javasoljuk, hogy
autizmus diagnózis esetén egyes tanulók kapjanak felmentést a minősítés alól. Tudjuk
azonban, hogy a köznevelés rendszerében ez nem mindig lehetséges, így megadjuk azokat a
szempontokat, amiket az egyes tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésekor
érdemes figyelembe venni.
Magatartás alatt értjük a gyermek adaptív viselkedésének, környezetéhez való alkalmazkodó
képességének szintjét, önkontrolljának mértékét.
Szorgalom fogalmával jellemezzük, minősítjük a gyermek motiválhatóságát, aktivitásának,
aktivizálhatóságának mértékét.
A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei
Példás az, aki: a megadott, tanult viselkedési szabályokat betartja.
Jó az, aki: a megadott viselkedési szabályokat felnőtt segítségével képes betartani.
Változó az, aki: alkalmanként segítséggel sem tartja be a tanult viselkedési szabályokat,
ilyenkor inadaptív viselkedést mutat (pl. hipermotilitás, passzivitás, sztereotip viselkedés,
esetleg agresszió, autoagresszió).
Rossz az, aki: gyakran autoagresszív, agresszív, vagy egyéb súlyos viselkedésproblémát
mutat (pl. szökés). Önmagát, környezetét súlyosan veszélyezteti.
A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei
Példás az, aki: bizonyos tanult aktivitásokat önként, külső motiváció nélkül is elvégez,
teljesítménye egyenletes.
Jó az, aki: biztos motivációs bázissal rendelkezik, teljesítménye egyenletes.
Változó az, aki: csak bizonyos körülmények között aktivizálható.
Hanyag az, aki: nem aktív, nem motivált, csak teljes irányítással képes elvégezni aktivitásait
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HELYI TANTERV
A KERETTANTERV
Helyi tantervünk az „51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2013. (III.
29.) EMMI rendelet”, „Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. és 58. évfolyamon” , „Kerettanterv az általános iskola 1-4. és 5-8. évfolyamára” , és a
„Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára 1-8. évfolyamon” című
kerettantervek alapján készült, a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet „A sajátos nevelési igényű
tanulók oktatásának irányelve” SNI 8. fejezetének figyelembe vételével (Az autizmus
spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei).
A 2020/2021 tanévtől, felmenő rendszerben a Helyi tantervünk az 5/2020. (I.31.)
Kormányrendelet a 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet módosítása szerint változik.
Az autizmus-spektrumzavarra jellemző egyenetlen képességprofil miatt a
kerettantervek alkalmazásakor nem az intelligenciaszintet vesszük figyelembe, ezért a
kerettantervek átjárhatók.

ÓRATERVEK
A szabadon felhasználható órakeret tanévenként változhat, mivel a csoportösszetétel
évfolyamok szempontjából heterogén.
Autizmussal élő alsó tagozatos tanulók
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon.

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Etika
Környezetismeret
Idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1. évfolyam
7
4
1
2
2
1
5
2
24
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2. évfolyam
7
4
1
2
2
1
5
2
24

3. évfolyam
5
3
1
1
2
2
1
1
5
2
24

4. évfolyam
5
4
1
1
2
2
1
1
1
5
2
25

Autizmussal élő felső tagozatos tanulók
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Etika / Hit- és erkölcstan
Természettudomány
Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Hon- és népismeret
Dráma és színház
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés és sport
Közösségi nevelés (osztályfőnöki)
Szabadon tervezhető órakeret
Habilitációs, rehabilitációs órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

5. évf.
4
3
4
2
1
2
2
1
1
1
1
5
1
1

6. évf.
4
3
4
2
1
2
1
1
1
1
1
5
1
2

7. évf.
3
3
3
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
5
1
2

8. évf.
3
3
3
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
5
1
2

28

28

30

30

Autizmussal élő és tanulásban akadályozott tanulók
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Etika
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1. évfolyam
7
4
1
2
2
1
5
2
24

28

2. évfolyam
7
4
1
2
2
1
5
2
24

3. évfolyam
6
3
1
1
2
2
1
1
5
2
24

4. évfolyam
7
4
1
1
2
1
1
1
5
2
25

Autizmussal élő és tanulásban akadályozott tanulók
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5-8. évfolyamon

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Etika
Történelem
Hon- és népismeret
Természettudomány
Állampolgári ismeretek
Ének-zene
Vizuális kultúra
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Osztályfőnöki óra
(közösségi nevelés)
Szabadon tervezhető órakeret
Heti órakeret

5.
6.
7.
8.
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
3
5
5
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
1

1

1

1

2
28

2
28

2
30

2
30

Autizmussal élő, értelmileg akadályozott tanulók
Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok

Műveltségi terület

Tantárgy

Magyar nyelv és
irodalom

Kommunikáció
(Magyar nyelv és
irodalom)
Olvasás-írás
(Magyar nyelv és
irodalom)
Számolás-mérés
(Matematika)
Állampolgári
ismeretek
Hon- és népismeret
Etika
Környezetismeret

Matematika

Történelem és
állampolgári
ismeretek
Természettudomá
ny és földrajz
Művészetek

Ének-zene
Ábrázolás-alakítás

1.
évf.

2.
évf.

3.
évf.

4.
évf.

5.
évf.

6.
évf.

7.
évf.

8.
évf.

4

4

4

4

4

4

5

5

2

2

3

3

4

4

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1
-

1

-

-

-

-

1

1

2

2

2
3

2
3

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

29

(Vizuális kultúra)
Technológia
Digitális kultúra
Mozgásnevelés
Testnevelés és
(Testnevelés)
egészségfejlesztés Testnevelés
Osztályfőnöki
(Közösségi nevelés)
Egyéb
Önkiszolgálás
Életvitel és gyakorlat
Játékra nevelés
Szabadon tervezhető órakeret
Összesen

-

-

-

-

-

-

1

1

5

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

1

1

1

1

2
2
2
24

2
2
2
24

2
2
2
24

2
2
3
25

2
3
28

2
3
28

3
2
30

3
2
30

30

VERESEGYHÁZI EGYSÉGES
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI
INTÉZMÉNY ÓVODAI CSOPORT

ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA
1. sz. melléklet

A PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE

•
•
•
•

•
•
•
•
•

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
A kormány 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelete az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról
2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
2011. évi CLXXIX Törvény a nemzetiségek jogairól
1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról
Az 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének
biztosításáról
A 15/1998.(IV.30.) NM. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről

AZ ÓVODA ADATAI
Elnevezése:
A Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Katica óvodai csoportja
Címe: 2112 Veresegyház, Újiskola u. 15.
Elérhetőség:
titkarsag@veresegyhaz-egymi.hu

Az óvoda fenntartója: Dunakeszi Tankerületi Központ
Cím:2170 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Az intézményvezető neve: Csáthy Tamás
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1. HELYZETELEMZÉS
A gyógypedagógiai ellátás területei
Óvodánk e nevelési évben kezdi meg működését, a sajátos nevelési igényű (súlyos beszéd- és
nyelvfejlődési zavarral-, részképesség zavarral-, egyéb pszichés zavarral ill. autizmus spektrum
zavarral küzdő és enyhe értelmi fogyatékos) gyermekek oktatását nevelését végzi többirányú
cél- és feladatrendszerben. A gyógypedagógiai óvodai csoportot fejlettségi szint és a
jelentkezők számától függően alakítjuk ki. Az óvodába jelentkező gyermekek egy része korai
fejlesztést követően, más részük többségi óvodákból kerülnek intézményünkbe. A hátrányos
helyzetű gyermekek esetében, az óvodai csoportokban dolgozó pedagógusok feltárják a
tapasztalható elmaradás esetleges okát, és a megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátáshoz
biztosítják az egyéni felzárkóztatást.
Az ellátás területeihez rendelt nevelési és oktatási programok
Nevelési programunk abból indul ki, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és
kötelessége, és ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. A gyógypedagógiai óvodai
csoportban az Óvodai nevelés országos alapprogramjának irányelveit vesszük figyelembe,
kiegészítve a 32/2012. EMMI rendelet „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelveivel”.
Óvodai programunk középpontjában a nagymozgások fejlesztése és az anyanyelvi fejlesztés áll.
Emellett a gyermekek szükségleteinek megfelelő speciális terápiák alkalmazása valósul meg, a
játékosság elve mentén.
2. ÓVODÁNK HITVALLÁSA
Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, gondoskodik az érzelmi biztonságot adó nyugodt,
derűs légkör megteremtéséről. Célunk elősegíteni az óvodáskorú gyermekek harmonikus,
sokoldalú fejlődését, segítjük személyiségük kibontakozását. Figyelembe vesszük a gyermekek
életkori sajátosságait és fejlődési ütemét. Óvodánkban a gyermekeket a feltétlen bizalom,
elfogadás és megbecsülés övezi. Ez a szeretetteli légkör biztosítja leginkább a gyerekek
képességeinek, egyéni készségeinek a legmagasabb szintű kibontakozását, a meglévő
hátrányainak csökkenését. Az óvodai nevelés kapcsán elsődleges fontosságú a gyermekek
egyéni szükségleteinek kielégítése a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével.
A nevelés során alkalmazott pedagógiai módszereknek alkalmazkodnia kell a gyermek
egyéniségéhez.
Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi feltételei biztosítják az óvodáskorú
gyermek nevelésének és fejlődésének legfontosabb feltételeit. Ebben az óvó-védő,
személyiségfejlesztő, nevelő környezetben a gyermekben megteremtődnek az iskolába belépés
pszichikus feltételei.
Hisszük, hogy a legnagyobb eredményt a szülői házzal karöltve tudjuk elérni. Óvodánkban
szülői csoport működik. Így szoros kapcsolatot ápolunk a családokkal. Segítséget nyújtunk a
szülőknek a sérült gyermekük elfogadásában és ellátásában. Tanácsokat adunk az otthoni
fejlesztési lehetőségek megvalósítására. A családdal való együttműködés során nagymértékben
tudjuk hasznosítani azt az időszakot, amikor egy bizonyos funkció érése a legfejleszthetőbb
fázisban van.
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3. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI:
Óvodánk a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben szakmailag
önállóan működik, de szoros szakmai egységet alkot. Vezetője az intézmény igazgatója.

3.1. Személyi feltételek:
•
•
•
•
•

A közvetlen szakmai és operatív feladatok szervezését az intézmény igazgatója végzi.
Az óvodai nevelést-oktatást óvodapedagógusok látják el heti váltásban.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését gyógypedagógus és logopédus végzi.
A nevelő - oktató munkát dajka és gyógypedagógiai asszisztens segítik.
Az óvodában a rendszeres egészségügyi felügyeletet a védőnő biztosítja.
Az óvoda speciális feladatainak
iskolapszichológus is segíti.

ellátását

mozgásfejlesztő

pedagógus

és

3.1.1. Az óvodapedagógus és a többi szakember együttműködése:
A gyógypedagógiai óvodai csoport specialitása az egész napot átszövő anyanyelvi nevelés.
Ennek a tevékenységnek mind a gyógypedagógus , logopédus, mind az óvónő aktív részese.
Közös célunk elősegíteni óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését, személyiségük
kibontakoztatását, életkori, egyéni sajátosságok és eltérő fejlődési ütemük figyelembe
vételével. A speciális terápiákat, valamint az individuális és kiscsoportos foglalkozásokat a
gyógypedagógus vezeti. Az óvodapedagógus feladata, hogy oldott, segítő, támogató légkört
alakítson ki a gyermekcsoportban, valamint a kompetenciájának megfelelően vezesse a
csoportos kezdeményezéseket. Különösen jelentős ez a védettséget nyújtó légkör a sérült
kommunikáció következményeként másodlagosan kialakuló magatartászavarok (beszédgátlás,
szorongás, esetleges agresszivitás) oldása, rendeződése érdekében. Fontos, hogy az
óvodapedagógus azonnal érezze a gyermek néha alig észrevehető apró, finomabb jelzéseit.
Az óvónő és a gyógypedagógus munkája jól kiegészítik egymást, de a kompetencia határokat
feltétlenül be kell tartaniuk. A szülő tájékoztatása, a nyelvi fejlődés és a beszédhiba alakulásáról
kizárólag a logopédus feladata. Az óvónő beszámol a szülőnek a gyermek általános
fejlődéséről, napi viselkedéséről, az egészséges életmód szokásairól, alakulásáról, tapintatosan
felhívhatja a hiányosságokra a figyelmet.
A szülői házzal az óvodapedagógus napi kapcsolatot tart, folyamatosan tájékoztatja a
rendezvényekről, programokról a szülőket.

4

3.1.2. Az óvodapedagógus, a gyógypedagógiai asszisztens és dajka együttműködése
A speciális nevelési szükségletet biztosító óvoda programjának megvalósítása során a
gyógypedagógiai asszisztens, dajka, és az óvodapedagógus munkája összehangolttá válik. Az
asszisztens a pedagógiai munka előkészítésénél segédkezik.
A dajka munkája főként a gondozási területekre irányul. A dajka gondozási feladatok során
magatartásával, viselkedésével, jó beszédpéldával hatást gyakorol a gyermekekre. Az óvónő,
pedagógiai asszisztens és a dajka összehangolt munkája nagymértékben hozzájárul az óvodai
nevelés eredményességéhez.

3.2. Tárgyi feltételek:
A Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Katica óvodai csoportja
Veresegyházon az Újiskola utca 15 szám alatt található, az alakuló iskolanegyedben.
Az óvodai csoport az új iskola egyik épületében helyezkedik el.
Egy 24 nm2 területű csoportszoba és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek: tornaszoba és
mozgásfejlesztő szoba.
8 fő sajátos nevelési igényű kisgyermek befogadására alkalmas az óvodai csoport.
A játszóudvar mérete alkalmas az óvodai csoport mozgásigényének kielégítésére. Kisebb kerti
munkák végzésére is megfelelő hely áll rendelkezésre.
Az iskolai tornaszoba a testnevelés, mindennapos mozgás helyszíne, amelynek használatára
lehetőséget kapnak az óvodás gyermekek is.
A csoportban 4 éves kortól, 7 éves korig, azaz az iskolába lépésig fogadjuk a sajátos nevelési
igényű gyermekeket. Programunkat ennek megfelelően állítjuk össze.
4. A GYERMEKEK FELVÉTELI RENDJE:
•

A gyermekek felvétele a Szakértői Bizottságok (Beszédvizsgáló, Tanulási Képességeket
Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs Bizottság) szakértői véleménye alapján történik a
nevelési év során folyamatosan. Elsősorban enyhe értelmi fogyatékosság egyéb
pszichés zavar ill. autizmus spektrum zavar miatt SNI-s gyermekeket áll módunkba
felvenni.

•

A gyermekek beíratása a Vizsgálati vélemény, vagy a Szakértői vélemény bemutatása
után történik.

•

Intézményünkbe betöltött 4 éves gyermekeket veszünk fel.

•

A felvétel feltétele még az Óvoda Nevelési Programjának és az óvoda-iskola
Házirendjének elfogadása, mindezt aláírásukkal igazolják
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•

Az óvodai férőhelyek betöltése után a gyermekek várólistára kerülnek.

Részletesen:
1. Gyógypedagógiai óvodai csoportunkba sajátos nevelési igényű státusszal rendelkező
óvodás gyermekeket veszünk fel (4 és 6 éves kor között) a felső létszámhatárig, ami 1
csoportot és 6 főt jelent. Előnyt jelent, ha a szakértői véleményben megfogalmazottak
összhangban vannak intézményünk profiljával. Elsősorban azoknak a gyerekeknek az
óvodai ellátását és fejlesztését vállaljuk, akik valószínűleg valamelyik iskolás
csoportunkban tudják majd folytatni további tanulmányaikat.
A felvétel során az alábbi elveket követjük:
1. Előnyben részesítjük az F70-es kóddal rendelkező gyerekeket.
2. A gyermekkori autizmus, illetve a pervazív fejlődési zavarral küzdő gyermekek aránya
nem haladhatja meg a csoport létszámának 30%-át.
3. Csak azokat a mozgáskorlátozott illetve mozgássérült gyerekeket fogadjuk, akik
önálló helyváltoztatásra képesek és az önellátásban együttműködőek.
4. Az óvodai felvételhez szükséges, hogy a gyermek minimális szinten képes legyen
kommunikációra, figyeljen a vele beszélőre, öltözésnél, vetkőzésnél, a
szobatisztaságra szoktatásban együttműködő legyen, étkezésnél önállóan
próbálkozzon és pohárból kevés folyadékot tudjon inni.
5. Szükséges, hogy a gyermek a csoportba beilleszthető legyen, magatartásával
önmagára és társaira ne jelentsen veszélyt.
6. A felvételről két hét próbaidő után egyéni elbírálással dönt a vezetőség és az óvodai
munkában részt vevő csoport.
7. A gyermekek beíratása a vizsgálati vélemény, vagy szakértői vélemény bemutatása és
a pozitívan elbírált próbaidő után következik.
8. A felvétel feltétele az Óvodai Nevelési Program és az Óvodai Házirend elfogadása a
szülők részéről aláírással.
9. Az óvodai férőhelyek betöltése esetén a gyerekek várólistára kerülnek.
10. Felvételi körzetünk a Dunakeszi Tankerület teljes területe, tehát az aszódi, a gödöllői
és a dunakeszi járás települései. A Tankerület területéről érkező gyermekek számára
következő településekről való jelentkezés jelent előnyt:
•
•
•
•
•

Veresegyház,
Csomád,
Erdőkertes,
Galgamácsa,
Vácegres.

Az a gyermek nyer végleges felvételt a gyógypedagógiai óvodába, aki a 2 hetes
próbaidő után a minimum feltételeknek megfelel:
•
•

hely és helyzetváltoztatásra képes, önállóan jár
minimális kommunikációra képes, figyel a vele beszélőre
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•
•
•
•

öltözésnél-vetkőzésnél segítséget igényel, de próbálkozik
szobatisztaság program alatt együttműködő
étkezésnél kanállal képes enni, pohárból kevés folyadékot el tud fogyasztani
csoportba beilleszthető, társaira nem jelent veszélyt

5. A BEISKOLÁZÁS RENDJE:
A gyermekekről az óvodai nevelés végére a pedagógiai megfigyelések és véleményezések
alapján az illetékes szakértői bizottságok elkészítik az iskolaérettségi vizsgálatot, és kijelölik
számukra az optimális továbbhaladás irányát.
•

Tehát azok a gyermekek, akiknek a nyelvi fejlődési zavaruk csak részben rendeződött
és további speciális fejlesztést igényelnek vagy enyhe értelmi fogyatékosok, illetve
szegreráltan nevelhető autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermekek
intézményünk megfelelő csoportjaiban kezdik meg iskolai tanulmányaikat.

•

Azon gyerekek számára, akiknek a Szakértői Bizottság más intézményt jelölt ki, a
számukra meghatározott intézményben tanulhatnak.

5.1. Óvoda-iskola átmenet
Cél:
• Tartalmas kapcsolat kialakítása, mely segíti a zökkenőmentes iskolakezdést.
• Kölcsönös bizalom, egymás munkájának ismertetése és megbeszélése.
Feladat:
•
•
•
•
•

Kölcsönösen ismerjék meg egymás nevelési alapelveit.
Hospitálási lehetőség biztosítása óvodában, illetve iskolában.
A gyermekekre vonatkozó dokumentációval való megismertetés.
Tapasztalatcserék, tájékoztatások a gyermekek egyéni fejlődési üteméről.
Bekapcsolódás az iskolai életbe. Iskolalátogatás, beilleszkedés.

6. ÉRTÉKELÉSI RENDSZER:
•

Az értékelés a gyermekek nyomon követő megfigyelését jelenti, melyet egy táblázatban
rögzítünk, és évente két alkalommal a szülővel ismertetünk. Az óvodai élet során év
végén írásbeli beszámolót készítenek a csoportban dolgozó óvodapedagógusok,
logopédus, gyógypedagógus. A gyermekekről készült megfigyelésekről a szülő
másolatot készíthet. A félévi és éves beszámolók belső használatra készülnek.
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•

•
•

A gyermekek szülei számára évente legalább 2 alkalommal szülői értekezletet tartunk.
Előre egyeztetett időpontban, fogadó órán kereshetik fel a szülők a logopédust és a
különböző terápiákat végző gyógypedagógiai tanárokat, óvónőket.
Óvodánk évente 1 alkalommal nyílt napot tart a szülők számára.
Az óvodáskor végén a logopédus, gyógypedagógus az óvodapedagógusok
közreműködésével pedagógiai értékelést készítenek a gyermekekről.

6.1. Diagnosztika a gyógypedagógiai óvodában:
A gyógypedagógiai óvodába járó gyermekek komplex terápiája minden esetben egyéni
fejlesztési terv alapján működik. A terápiás program kiindulópontjának a Szakértői Bizottság
szakértői véleményét tekintjük. Ez részletesen tartalmazza a gyermek értelmi fejlettségének,
pszichikus részfunkcióinak, valamint beszédállapotának jellemzését, valamint a fejlesztési
javaslatokat. Ahhoz azonban, hogy a fejlesztés mindig a gyermek aktuális szintjéhez igazodjon,
szükség van a logopédusok rendszeres folyamatdiagnosztikai munkájára.

7. SZERVEZÉSI FELADATOK AZ ÓVODAI CSOPORTHOZ:
A gyermekek óvodai fejlesztéséhez a hátteret a napi és hetirend biztosítja a feltételeket. A
szokásrendben kialakított ritmusok tagolják az óvodai életet. Napirendünk igazodik a tervezett
tevékenységekhez, a gyermekek szükségleteihez és a csoport szokásaihoz. A tevékenységek
rendszeressége, ismétlődése a gyermekek érzelmi biztonságérzetét erősíti. A csoport
tevékenységének tervezésénél a rugalmasság és folyamatosság kiemelt fontosságú. Mindezt az
óvodapedagógusok közösen alakítják ki. Emellett az óvodai élet szerves része a gondozás. Az
óvodapedagógus a gondozási tevékenységek során mintát ad a gyermekeknek, így mélyíti el a
nevelési feladatokat, kapcsolatát a gyermekekkel. A napi gondozás erősíti a felnőtt-gyermek
kapcsolatot, segíti a gyermekek önállósodását.
A gyógypedagógiai óvoda délutáni fejlesztését felsőfokú végzettségű óvodapedagógus,
valamint gyógypedagógus és szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógiai asszisztens látja el.
Asszisztens szervezi az étkezéseket, a szabadidős tevékenységeket, foglalkozásokat és
gondozási feladatokat végez. A csoporthoz tartozó dajka a nap során folyamatosan segíti a
pedagógusok munkáját, részt vesz a gondozásban.
A sajátos nevelési igényű gyermekek számára az óvodai csoportunkban egyéni, mikrocsoportos
és csoportos foglalkozásokat tartunk. A foglalkozások játékos jellegűek, figyelünk arra, hogy a
gyermekek sikerélményhez jussanak. A mozgásigény kielégítésére a szabadban eltöltött idő,
szabad játék, csoportos foglakozások és a rövid kirándulások keretein belül van lehetőség. Az
elmélyült szabad játék lehetőségére különösen nagy hangsúlyt fektetünk, időt és teret
biztosítunk.
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Az óvodáskorú gyermekekre jellemző viselkedésük érzelemvezéreltsége. Csakis bizalommal
teli, derűs, óvó környezetben tudnak kiegyensúlyozott kapcsolatot kialakítani többi gyermekkel
ill. felnőttekkel. Az érzelmi nevelés emiatt kiemelkedő. Mindezek megjelennek a napi
tevékenységek során.
Az egészséges életmódra nevelés magában foglalja a helyes táplálkozást, higiénés szokások
elsajátítását, testi-lelki edzettségüket. A fejlesztés során kiemelkedő jelentősége van az
önállóságra nevelésnek. Gondoskodunk a fokozatosság, rendszeresség és megfelelő idő
biztosításáról.
8. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLKITŰZÉSEI:
Célunk egy olyan pedagógiai környezet kialakítása, megvalósítása, melyben a nevelési
programba foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangba kerülnek, természetessé válik a
társas együttműködés, az életkori sajátosságok és egyéni szükségletekre alapozott komplex
személyiségfejlesztés. Az óvodáskorú súlyos beszéd-, és nyelvfejlődési zavarral, valamint
részképesség zavarral küzdő, enyhe értelmi fogyatékos és egyéb pszichés zavarral küzdő
gyermekek multiszenzoros fejlesztése a percepció minden részterületére kidolgozva.

A 4-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése.
Az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez.
• A gyermekek iskolai beilleszkedéséhez szükséges testi-, szociális-kognitív érettség
kialakítása, fejlesztése.
•

Nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangba kerüljenek, az
elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődési üteméhez.

•

Olyan nevelési, fejlesztési feladatok, tevékenységek kialakítása, melyek biztosítják a
gyermek fejlődését, a közösségi életre történő felkészítését.

•

Fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, egyéni képességeiknek
megfelelő feladatadással, tevékenységszervezéssel, fejlődési ütemük figyelembe
vételével.

•
•

A saját tapasztalatra épülő ismeretszerzés lehetőségeinek kialakítása.
Együttműködés képességének fejlesztése gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt
viszonylatában.

•
•
•

A környezettudatos viselkedés megalapozása, egészséges életmód alakítása.
A gyermek fejlődésének folyamatkövetése, folyamatdiagnózis felállításával.
Az óvodai nevelésben az általános alapvető funkciók: óvó-, védő-, szociális-, és
speciális-, nevelő-fejlesztő-, és személyiségalakító funkciók érvényesítése.
Az óvodapedagógusok által kialakított napi- és heti rend betartása, szem előtt tartva a
játék kiemelkedő szerepét.

•

9

•

A fogyatékos gyermekek magatartási és viselkedési formáinak kialakítása, a cselekvés
általi tapasztalás, a modellkövetés (az utánzás-szoktatás), az egész nevelőtevékenységet
átható eszközével.

•

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek hátrányainak csökkentése az eltérő
fejlődésmenet mentén

•

Óvodánkban alapvető feladat a beszéd indítása és komplex terápiája, valamint a
részképesség-, magatartási-, és viselkedési zavarok prevenciója, a jártasságok,
képességek, készségek kibontakoztatásának folyamatos erősítése.

•

A nevelés és értelmi fejlesztés folyamatában érvényesüljön a játékosság elve, valamint
a változatos tevékenységek általi tapasztalat-, és élményszerzés.

•

Az óvoda minden dolgozója azonos követelményt állítson a gyermek elé a különböző
tevékenységek során.

•

Az eredményes fejlesztés érdekében feltétlen szükség van a családdal való rendszeres,
sokoldalú, pozitív együttműködésre.

•
9. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI:
•

Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes családias légkör megteremtése az óvodába
lépéstől az óvodáskor végéig.

•

Az óvodában dolgozó pedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens, dajka, a speciális
ellátást végző segítők és a gyermekek közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés
jellemezze.

•

Fontos a csoportszoba környezettudatos szemléletű, otthonos, esztétikus és biztonságos
berendezése.

•

Az óvodapedagógus segítse a gyermekek önérvényesítő, önkifejező képességét, szokás
és normarendszerének megalapozását.

•
•
•
•

Inkluzív szemlélettel a különbözőség elfogadásának segítése.
A családokkal való együttműködés a gyermeki magatartás alakulása érdekében.
Az udvariassági beszédformák megismertetése, illemszabályok betartása, betartatása.
A gyermeki nyitottság segítése, hogy rá tudjon csodálkozni a szépre, a jóra. Ismerje meg
szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapjait.

•

Az óvoda minden egyes dolgozójának magatartása, kommunikációja példaértékű
legyen.

A nevelés keretein belüli feladatok:
-

anyanyelvi nevelés
egészséges életmódra nevelés
érzelmi, szociális nevelés

9.1. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósulása:
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Az anyanyelv használata áthatja az óvoda napi életét, szerves része egész nevelő – oktató
munkánknak. Lehetőséget kínál, hogy a gyermekek eljussanak a szituációtól független
beszédmegértésig, így a verbális fejlesztés célként és eszközként is megjelenik munkánk során.
Gyógypedagógiai csoportunkban, néhány gyermek részére kiemelkedő feladat a beszéd
fejlesztése és az aktív beszéd indítása. Ehhez fokozatosság betartása mellett egyszerű
mondókák, versek tanulása és mesék megismerése során jutunk el. A mindennapos mesélés a
csoportunkba járó gyermekek érzelmi nevelését is nagyban segíti. A meséket minden esetben
bábokkal, dramatikus eszközökkel tesszük érdekesebbé, könnyebben megfoghatóvá a
fejlődésükben sérült gyermekek részére.

9.1.1. Célunk:
• az adott életkorra jellemző ill. fejlettségi szintnek megfelelő nyelvi fejlettség kialakítása
• az alap kultúrtechnikák elsajátításához szükséges anyanyelvi bázis kialakítása
• a nyelvhasználat terén jelentkező nehézségek leküzdése
• tapasztalatok, élmények, ismeretek megszerzése,(természeti társadalmi környezetről)
összefüggések tudatosítása
•
•

a gyermekek önkifejezésének, közlési vágyának elősegítése
a beszéd indítása, a beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése, a szókincs bővítése, a
nyelvtani szempontból helyes mondatalkotás, összefüggő folyamatos beszéd
elsajátíttatása

•

csökkenteni a már kialakult beszédfélelmet, gátlásokat az óvodapedagógus, a logopédus
és a család együttműködése révén

9.2. Egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmód igényének kialakítása az óvodai életkorban kiemelt jelentőségű. Az
egészséges életvitel alapvető szükségleteket elégít ki, amelyek elősegítik a gyermekek testi,
lelki fejlődését.
9.2.1. Célja:
•
•
•
•
•
•
•
•

a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése
a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése
a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása
az egészséges életmód beleértve étkezés, higiénés szokások elsajátítása,
a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása
az óvodai élet egészét átható egészségnevelés
a felvilágosítás, a munka és balesetvédelmi előírások betartása
a környezeti higiéniára nevelés, mely magába foglalja az óvoda tisztaságának
megóvását, szépítését, a termek szellőztetését, a helyes fűtés és világítás biztosítását, az
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udvar tisztántartását, a mellékhelyiségek takarítását, a természet megvédését, a
hulladékkezelést, az energiával való takarékosságot
•

a szülők, a lehetséges civilszervezetek, megfelelő szakemberek, az óvoda társadalmi
környezetének bevonása a testi, lelki nevelési feladatok ellátásában.

A balesetek megelőzésre minden esetben nagy hangsúlyt kell fektetni.
A balesetek megelőzésének szabályozását és az esetlegesen megtörtént balesetek eljárásrendjét
az iskolai SZMSZ és a Házirend tartalmazza.
9.3. Érzelmi nevelés és szocializáció
Óvodánkba eltérő szociokulturális háttérrel érkeznek a gyermekek. Az óvodapedagógus úgy
tervezi pedagógiai munkáját, hogy segítse a különbözőségek kiegyenlítését, egymás
elfogadását. Erre irányuló kompenzációs tevékenységét tudatosan tervezi a játék és az óvodai
tevékenységek során.
9.3.1. Célja:
• Az érzelmi, szociális és társas nevelés célja a gyermekek egyéni érdekeinek
tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül, a csoport
normáinak tiszteletben tartásával. Az óvodás gyermeket érzelmi biztonság, otthonosság,
derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.
•
•

Iskolába lépéskor a gyermekek alkalmazkodni tudjanak az iskolai élethez.
Az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek
különböznek egymástól.

•

A szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása, az önazonosság megőrzése.

9.3.2. Az óvodapedagógus feladata:
•

Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes családias légkör megteremtése az óvodába
lépéstől az óvodáskor végéig.

•

Az óvodában dolgozó pedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens, dajka, a speciális
ellátást végző segítők és a gyermekek közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés
jellemezze.

•

A csoportszoba környezettudatos szemléletű, otthonos, esztétikus és biztonságos
berendezése.

•

Az óvodapedagógus segítse a gyermekek önérvényesítő, önkifejező képességét, szokás
és normarendszerének megalapozását.

•
•

Inkluzív szemlélettel a különbözőség elfogadásának segítése.
A családokkal való együttműködés a gyermeki magatartás alakulása érdekében.
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•
•

Az udvariassági beszédformák megismertetése, illemszabályok betartása, betartatása.
A gyermeki nyitottság segítése, hogy rá tudjon csodálkozni a szépre, a jóra. Ismerje meg
szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja.

•

Az óvoda minden egyes dolgozójának magatartása, kommunikációja példaértékű
legyen.

10. AZ ÓVODAI CSOPORT MŰKÖDÉSE:
Az óvodáskorú gyermekek óvodai tevékenységéhez a napi és hetirend biztosítja a megfelelő
időkeretet. Ezek szervezettségük szerint lehetnek egyéni, kiscsoportos illetve csoportos
tevékenységek. A gyermekek szükségleteitől függően párhuzamosan is végezhetőek. Fontos
szempont az egymásra épülés, rendszeresség, fokozatosság és differenciálás. Időtartam szerint
5-30 perces tevékenységtervezéssel működnek. A tevékenységek szervezésénél figyelembe
vesszük az évkör jeles napjait, ünnepeit, a helyi szokásokat. Az ismétlődésekkel a gyermekek
biztonságérzetét erősítjük.
Napirendünket a rugalmasság jellemzi. A harmonikus arányok megválasztásával igyekszünk a
nyugodt légkör megteremtésére. Az óvodáskorú gyermekek legfejlesztőbb tevékenysége a
játék, így napirendünkben is kitüntetett szerepet kap.
10.1. Napirend:
Érkezéstől az udvari játékig
A gyermekek érkezése, fogadása.
Játékos, szervezett tanulás csoportos és egyéni foglalkozási formák alkalmazásával.
Mozgás, testnevelési foglalkozás.
Tízórai, gondozási teendők ellátása.
Hagyományok ápolása, születésnap ünneplése.
Élményszerző séták, kirándulások, közös megfigyelések.
Szabad mozgás, játék az udvaron.
Udvari játéktól az ébredésig:
Naposi munka feladatainak az elvégzése.
Ebéd, gondozási teendők ellátása.
Pihenés, alvás előtti mese, altatódal.
Alvás-pihenés, folyamatos ébredés.
Ébredéstől hazaindulásig:
A csoportszoba rendjének helyreállítása.
Uzsonnázás, gondozási teendők ellátása.
Játékos, egyéni képességfejlesztés.
Játéktevékenység.
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Szabad, mozgásos játék az udvaron.
Találkozás a szülőkkel, rövid információ csere a gyermek fejlődéséről, magatartásával
kapcsolatosan szükség esetén.
10.2. Nyitvatartási rend:
Az óvoda nevelési időben, hétfőtől-péntekig reggel 7.30-16 óráig tart nyitva. A gyermekekkel
a nyitvatartási időben szakképzett pedagógus foglalkozik.
10.3. Tevékenységek heti rendszeressége:
Foglalkozások neve:

Foglalkozások rendszeressége:

Anyanyelv és kommunikációfejlesztés

3 foglalkozás

Mozgásfejlesztés

4 foglalkozás

Vizuomotoros fejlesztés

2 foglalkozás

Játékra nevelés

3 foglalkozás

Zenei nevelés

2 foglalkozás

Egyéni fejlesztés

Egyéni elbírálás szerint 1-2 foglalkozás

Önkiszolgálásra nevelés

Mindennapos tevékenységbe ágyazva

A tevékenységek mellett kitüntetett szerepe van a játéknak. A játék az egész napot átszövi,
különös tekintettel a szabad játékra, mely a kisgyermek legfejlesztőbb tevékenysége.
11. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALALAKÍTÁSA:
A szokásrendszer megléte a csoport működése szempontjából kiemelt. A jól megalkotott
szokásrendszer segíti a gyermek eligazodását az az óvodai életben, biztonságérzetét
nagymértékben erősíti. Szokásrendszer létrejöttéhez a mindennapi ismétlés, rendszeresség,
folyamatosság adja a kereteket. Gyerekek nem mindig a legmegfelelőbb szokásokkal érkeznek
az óvodai életbe. Nekünk az óvodában feladatunk a mintaadással, kellő számú ismétléssel,
gyakorlással ezeknek a rossz beidegződéseknek a leépítése és helyette a megfelelő szokások
kialakítása.
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A gyermekeket körülvevő felnőttektől azt kérjük, hogy minden helyzetben hasonló szokásokat
várjanak el a gyermekektől. Erre különös hangsúlyt fektetve, tudatosan odafigyelve igyekszünk
mélyíteni a szokások bevésődését. Ezzel a gyermek személyiségének fejlődését segítjük.
A gyógypedagógiai csoportba járó sajátos nevelési igényű gyermekek számára még
hangsúlyosabb a pozitív szokások kialakításának igénye. Legtöbb esetben nem tudják
mérlegelni viselkedésük következményeit. Nekünk, pedagógusoknak kell ebben a helyzetben
olyan pozitív mintát adnunk, melynek utánzásával segíthetjük a megfelelő viselkedés
kialakítását. A szokások kialakításánál úgy, mint az óvodai nevelés minden területén a
fokozatosság és egymásra épülés alapvető. Emellett a következetesség és a kiszámíthatóság
minden alkalommal jelen van.
A gyermekek az óvodában a pedagógusokban keresik az érzelmi biztonságot. Amikor
kapcsolatuk megerősödik, a gyermek sokkal könnyebben utánozza a kedvelt személy
viselkedési mintáit. A felnőtt felelőssége, hogy mindig olyan szabályokat állítson fel, amit a
gyermekek be tudnak tartani.
Az önállóságra nevelés a gyermek érdeke. A csoportunkba járó óvodások önállósodását, sajátos
helyzetük miatt még jobban meg kell segítenünk. Ehhez a jól kialakított napirend, követhető
szabályrendszer nagymértékben hozzájárul. Azonban a viselkedés fejlődése során fontos
feladatunk az ellenőrzés. Mindezt jól megválasztott jutalmazással tudjuk a megfelelő irányba
elmozdítani.
11.1. A szokások kialakításának részterületei:
Az óvodai élet szokásrendszerének megvalósulása:
Az óvodába a gyerekek egy része bölcsödéből más részük családból érkezik. A bölcsőde
szokásrendszere nagymértékben hasonlít az óvoda szokásrendszeréhez. Így azok a gyerekek
általában könnyebben alkalmazkodnak az óvodai élethez. A családból érkező gyerekek közül,
azoknak van könnyebb helyzetük akik, biztonságot adó, szeretettel teli, következetes neveléssel
teli légkörből érkeznek. Nehezebb a helyzete azoknak a gyerekeknek, akik kevésbé
következetes illetve támogató kapcsolatból csöppennek az óvodába. Mindezt megnehezíti a
kommunikációs probléma. Csoportunkba járó gyermekek egy részének súlyos
beszédproblémája van, ők sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek. Otthonukban a szülők már
ismerik gyermekük igényeit. A pedagógus feladata ebben a helyzetben megismerni a gyermek
jelzéseit, ehhez a szülők segítségét kérjük.
A beszoktatási időt a gyermek igényeinek figyelembevételével tervezzük meg. Ebben az
időszakban még hangsúlyosabb a fokozatosságra törekvés. Az óvodába lépés minden gyermek
számára nagy változást jelent, fontos, hogy mindezt örömmel tegye. Mi ebben támogatjuk,
átlátható, biztonságot nyújtó környezettel és szokásrendszerrel. Figyelünk arra, hogy ne
változtassunk meg mindent egyszerre a gyermek szokásaiban, mindezt lépésenként tegyük. Így
örömmel segíthetjük át a beszoktatási időszakon. Ha megtapasztalja, hogy az elválás nem örök
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érvényű, az első óvodában töltött napok élményekkel teltek a beilleszkedés az új környezetbe
sokkal gördülékenyebb lesz. A csoporttársakhoz kapcsolódás szintén nagy alkalmazkodást
igényel a gyermektől, a biztonságot nyújtó felnőtt jelenléte mindezt jelentősen segíti.

Egészséges életmódra nevelés szokásrendszere:
Az óvodai élet minden területét átszövi az egészséges életmódra való nevelés. A gyermek
jelenlegi és későbbi életére vonatkozó jó szokásrendszer kialakítása az egészsége megőrzését
szolgálja.
Étkezések során az esztétikus környezetben, megterített asztalnál a gyermekek fokozatosan
sajátítják el a helyes étkezési szokásokat. A gyógypedagógiai óvodai csoportunkba érkező
gyermekek étkezéshez kapcsolódó fejlettségi szintje nagy eltéréseket mutat. Feladatunk
segítségnyújtás az evőeszközök használatához illetve a pohárból ivás során. Néhány gyermek
a rágás megtanulásához is segítséget igényel. Továbbiakban a szalvéta használatára és a helyes
étkezési tempó betartására tanítjuk meg őket. Étkezések előtt jó étvágyat kívánunk, elmondjuk
nekik, hogy mit fogunk enni. Mindvégig ügyelünk a kulturált étkezési szokások betartására pl.
ne nyúljanak egymás tányérjába, az étkezés végén köszönjük meg az ételt.
Öltözködés- vetkőzés:
Az öltözés területén is nagymértékű az eltérés a gyermekek fejlettségében. Az öltözködés
lépéseit fokozatosan tanulják meg. A könnyen felvehető, praktikus ruhadarabokkal gyorsabban
önállósodnak. Megtanítjuk ruhájukat rendben, tisztán tartani. Célunk, hogy igénye legyen az
ápolt megjelenésre.
Mozgás- testedzés:
Legyen fontos a mozgás akár a szabad levegőn illetve a csoportszobában.
Szobatisztaság, WC használat:
A fejlettségbeli különbségek ezen a területen is nagymértékűek. Néhányan még nem
szobatiszták, a többiek önállóan használják a mosdót. WC papír használatánál segítséget
igényelnek. A célunk az, hogy minden gyermek megtanulja az önálló WC használatot.
12. AZ ÓVODAI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK, KIRÁNDULÁSOK
Az óvodapedagógus feladatai
Vegye figyelembe az évszakok, hónapok adta lehetőségeket, gyermekek életkorát, a csoport
összetételét.
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Mikulás ünnep és Karácsony (december)
•
•
•
•

Mikulás várása énekes, dalos játékokkal
Ünnepi hangulat teremtése
Ajándékkészítés
Közös mézeskalács készítés

Farsang (február)
• Lehetőséget adunk a jelmezbe öltözésre, eltemetjük a telet
• Csoport-szintű játék, tánc.
Húsvét (április)
• Tojásfestés, díszítés, locsolkodás
Madarak-fák napja: május
• Környékbeli kirándulás-szülőkkel
Gyermeknap (június)
•

Játékos sportversenyek, programok szervezése

Születésnapok
• Csoporton belüli ünneplés.
• Gyertyagyújtás, bensőséges hangulat megteremtése, gyertya elfújása, tortaevés
Anyák napja és ballagás
• Anyák napi ajándék és virágok átadása, rövid évzáró műsor
• Rövid évzáró műsor, ballagás
13. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS A GYÓGYPEDAGÓGIAI CSOPORTBAN:
13.1. Önkiszolgálásra nevelés:
Az önkiszolgálásra nevelés magában foglalja a gyermek önállósodásához szükséges
feltételeket. Ilyen a tisztálkodás, öltözködés, szobatisztaságra nevelés és a munka
jellegű tevékenységek.
Az önkiszolgálásra nevelés nem órarendi foglalkozás, hanem az egész napot átölelő
tevékenységi forma, mely minden részterületen megjelenik. Bár időkeretet előre nem
tudunk meghatározni, mégis nagyon fontos, hogy kellő időt adjunk a gyakorlásra. A
feladatokat részfeladatokra bontva, fokozatosan juttatjuk a gyermeket az egyre
magasabb önállósági fokra. Az önállóság terén is nagy eltérések vannak a gyerekek
fejlettségi színjében. Gátolhatja önállóságukat valamely meglévő fogyatékosságuk.
Támogatással serkentjük, apró lépésenként a feladatok elvégzésére.
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Ideje:
•

megjelenik az egész nap folyamán. alapvető higiénés szokások elsajátítása

Formája: egyéni ill. mikrocsoportos foglalkozás
Étkezési szokások kialakítása:
• evőeszközök használatának megtanulása, kezdetben a kanál, étel szájhoz
vitele, rágás,
• pohár használata
• villával étkezés
• szalvéta használat
• megkent kenyér elfogyasztása
• helyes étkezési tempó megválasztása
• kérés, megköszönés
• terítés, étkezés után a csoportszoba visszarendezése
Szobatisztaságra nevelés:
•
•
•
•
•
•
•

jelzés megtanítása
kérdésre jelezze szükségleteit ill. önmagától jelezze szükségleteit
„baleset” jelzése
WC papír megfelelő használatának elsajátítása
WC használathoz kapcsolódó ruhadarabok fel és lehúzása
mosdóhasználat után szappanos kézmosás megtanítása
ajtó nyitás-csukás mosdóhasználat során

Öltözködés:
•
•
•
•
•
•

felnőtt segítségével öltözés
egyszerűbb ruhadarabok levétele
zipzár lehúzása
egyszerűbb ruhadarabok felvétele pl: sapka
kevés segítséggel öltözés pl. ruha kifordítása, cipőkötés
önálló öltözködés

Munka jellegű feladatok:
•
•
•
•

saját hely felismerése asztalnál, öltözőben és alvásnál
játékok elpakolása
székek helyre rakása
a foglalkozási eszközök előkészítésében segédkezés
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•
•
•

asztal letörlése
szemét összeszedése
saját ruhadarabok elrakása

13. 2. Mozgásfejlesztés:
Az egészséges életmód szokásainak megalapozását óvodáskorban kell elkezdeni.
Ennek fontos szerepe van az egészséges megőrzésében, megóvásában is. Az ideális, jó
hangulatú mozgáshoz biztosítani kell a feltételeket. (hely, idő, eszköz)
Alapvető feladat, hogy jó levegőjű, tiszta, biztonságos környezetben mozogjanak.
Lehetőség szerint minél több alkalmat szervezzünk szabadlevegőn. Fontos a megfelelő,
kényelmes öltözék. Lényeges a kellő motiváció, játékosság, az egyéni életkornak
megfelelően, hogy a gyermekek örömüket leljék a mozgásban, és szívesen végezzék
ezeket a játékos tevékenységeket.
Az ideális, egészséges fejlődéshez szükséges a helyes mozgásanyag megválasztása és
változatos gyakoroltatása és az állandó differenciált fejlesztése.
Ideje: naponta
Formája: egyéni ill. csoportos
Időtartam: 15-25 perc
Célja: A mozgásfejlesztés célja, hogy a mozgásos tapasztalatok, valamint ezek
emlékképei segítséget nyújtsanak a magasabb gondolkodási műveletek végzésére. A
mozgásfejlettség területén is nagymértékű eltérés tapasztalható csoportunkban.
Óvodánkban a mozgásfejlesztés főként az egyensúlyi rendszer fejlesztésére
nagymozgások kialakítására, korrekciójára illetve begyakorlására helyezi a hangsúlyt.
Feladata:
•

Alap mozgásformák kialakítása ill. korrekciója

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A vesztibuláris rendszer - mint integrációs tényező - működésének korrigálása.
A térészlelés fejlesztése. Az alapmozgások koordinációjának fejlesztése.
A két testfél mozgásának összerendezése.
Mozgáskoordináció fejlesztése
Az értelmes, célirányos mozgás elsajátítása
Állóképesség, erő fejlesztése
Mozgásügyesség elsajátítása
A testkép, testfogalom kialakítása, megerősítése
Ritmusérzék fejlesztése
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•
•
•
•
•
•

Figyelem, beszéd, mozgás összekapcsolása
Mozgás és kognitív funkciók összekapcsolása
Szenzomotoros ismeretek elsajátítása
Légzéstechnika fejlesztése
Az egész szervezetre ható arányos fejlődés elősegítése
Mozgásos játékok

13.2.1. Mozgásfejlődése a gyógypedagógiai csoportban:
Az óvodánkba járó, eltérő fejlődésmenetű gyermekek mozgásfejlődésének lefolyása
különbözik egészséges társaitól. A fejlődés mennyiségi és minőségi eltérést jelent. Általában
jellemző a fejlődési tempó nagyfokú meglassúbbodása, a mozgásfejlődés egyenetlensége illetve
szabálytalansága. A három tényező egymásra hatása következtében a mozgás minőségében
jelentős elváltozást mutat.
A mozgásfejlődés során látható, hogy bizonyos fázisok kimaradtak, kevésbé gyakorlódtak be
ill. hibásan rögzültek. A mozgáskoordináció és egyensúlyérzék zavara szinte minden sajátos
nevelési igényű gyermeknél megjelenik. Jellemző a gyermekek mozgására a lassú illetve túl
gyors kivitelezés, emiatt a mozgás pontatlan lesz. A téri tájékozódás, testséma ismerete hiányos.
Csoportunkban a figyelem zavara miatt a feladatok megértése is nehézséget jelent néhány
gyermeknek. Ebben az esetben rövid, célirányos, kisebb feladategységre bontott
feladatismertetéssel igyekszünk segíteni a pontos kivitelezést.
Az óvodáskorú gyermekre jellemző a szemléletes, cselekvéses tanulás. Ehhez minél több
érzékszerv bevonásával tudjuk a legtöbb tapasztalatot átadni. A mozgás ehhez nagymértékben
kapcsolódik. A gyermekeknek vezetésre és nagyon sok gyakorlásra van szükségük
mozgásukban való megerősítésükhöz.
Utánzóképességük fejlesztését a nagymozgások utánzásával lehet legjobban fejleszteni.
Mindezt legelsőként passzív mozgásindítással – ringatással, hintáztatással segíthetjük. Majd az
alapmozgások kialakítása következik. Az alapmozgásokat összekapcsolva mozgássorok
létrehozása következik, amit beszéddel – mondókával kísérünk. Mindvégig a játékosságra
törekszünk. Tevékenységek között jelennek meg a különböző járások, futások,
támaszgyakorlatok, egyensúly fejlesztő feladatok.
Az utánzó gyakorlatokat kezdetben segítséggel, később egyre önállóbban végzik. A mozgásos
feladatokat kombinálása során más területek is fejlődnek. Pontosabb lesz a figyelem, emlékezet
és szerialitás. A mondókákkal összekapcsolt feladatok segítik a beszédértés és beszédprodukció
fejlődését is.
A játékok során a megtanult mozgásformák gyakorlása történik játékos formában.
Mindeközben fejlődik személyiségük, kapcsolatteremtési készségük, alkalmazkodásuk,
erőnlétük.
Elvárások óvodáskor végére:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

alakuljon ki a természetes mozgásigény
örömmel, szívesen mozogjanak
tudjanak mozgást utánozni
lépcsőn kapaszkodva, váltott lábbal közlekedjenek
szerezzenek az alapmozgásokban jártasságot
értsék az egyszerű verbális utasításokat
elemi szabályokat tartsanak be
biztosan mozogjanak tornaszereken, játszótéri játékokon
tudjanak rövid ideig figyelni felnőttre és egymásra.

13.3.3. Anyanyelvi nevelés:
Az anyanyelv használata áthatja az óvoda napi életét, szerves része egész nevelő – oktató
munkánknak. Lehetőséget kínál, hogy a gyermekek eljussanak a szituációtól független
beszédmegértésig, így a verbális fejlesztés célként és eszközként is megjelenik munkánk során.
Az anyanyelv megfelelő szintre hozásával fejlődik a gondolkodás, mely pozitívan hat az írás –
olvasás – számolás elsajátítására.
Ugyanakkor a beszédfejlődés szoros összefüggésben van a mozgásfejlődéssel. A jól fejlődő
mozgás megszilárdulása után a mozgásfejlődésre fordított energia a beszédfejlődésre tevődik
át. A megkésett mozgásfejlődés hátráltatja a beszéd fejlődését. Emiatt a mozgás megfelelő
fejlődése a beszéd fejlődése szempontjából kiemelkedő.
A sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos gyermekek beszédfejlődésére szintén
jellemző a minőségi és mennyiségi lemaradás. Beszédük később indul, lassabban, eltérő módon
fejlődik. Szűkebb szókinccsel rendelkeznek, artikulációs problémákkal küzdhetnek illetve a
mondatalkotásuk elmaradást mutat. Beszédfejlesztésük komplex terápián alapul, mégis néhány
területen az érzékszervi elváltozások, indítékszegénység és érzelmi éretlenség okán fokozott
elmaradások vannak.
A fogyatékos gyermekek elmaradása nemcsak a központi idegrendszer sérülése miatt
következik be, hanem a kommunikáció gyengesége következtében kevesebb tanulási
információhoz jutnak. Ugyanakkor, ha kevesebbet beszél egy gyermek, a személyközi
kapcsolatteremtés is gyengébb, kevésbé tudja feldolgozni a közvetlen környezete által adott
impulzusokat. A kevesebb beszéd, gyengébb kapcsolatteremtés, az amúgy is alulmotivált
gyermeket még kevésbé ösztönzi a tanulási folyamatokba való bekapcsolódásra.
Az anyanyelvi nevelés, beszédfejlesztés a csoportunkban jelen van az egész napos tevékenység
során, nem tekinthető egyetlen foglalkozás megvalósítandó feladatának. A foglalkozások
részeként jelenik meg, így mozgásfejlesztés, zenei nevelés ill. környező világ tevékeny
megismerése során. Emellett a mese, vers a mindennapi tevékenységek szerves része.
A pedagógus teljes személyiségével mintát ad a gyermeknek. Emiatt beszéde is tiszta, érthető.
Megfogalmazása rövid, egyértelmű. Az ismereteket tevékenységbe ágyazottan adja át.
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Az anyanyelvi nevelés során a pedagógus, mint modell jelenik meg. Beszéde legyen tiszta,
érthető.
Empatikus hozzáállásával törekedjen a jó érzelmi kapcsolat kialakítására. Mindez áttevődik,
így a családdal együtt nevelje a gyermeket. A pozitív attitűd, a sérült gyermek számára nagyon
nagy erőt, és ösztönzést ad a minden terület, így a nyelvi fejlődés előmozdításában is.
A gyermekek szükség szerint logopédiai ellátásban is részesülnek.

A sajátos nevelési igényű, értelmi fogyatékos gyermekek beszédfejlettsége az óvodáskor
végére:
Az értelmi fogyatékos gyermekeknél nem tudunk meghatározni általános fejlődési szintet,
hiszen mindez függ a gyermek fejlődési sajátosságaitól, a sérülés mértékétől, és az egyéni
fejlődési úttól.
Néhány gyermeknél később indul a beszédfejlődés, így az óvodáskor végére is csak szavakat
használva beszél.
A gyerekek egy része megtanul szavakban beszélni, de artikulációs problémák miatt beszédük
nehezen érthető.
Vannak gyermekek, akik beszédmegértése szituációhoz kötötten jól működik, érti a hozzá
rendelt kéréseket, kérdéseket. Beszédprodukciója még nem éri el a szavak szintjét.
13.4. A mozgás és kommunikáció terápiája:
Az Alapozó Terápia egy komplex fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia
Ez a terápiamódszer egy komplex, mozgásfejlesztésen alapuló moto-szenzoros típusú
idegrendszert fejlesztő terápiát foglal magába, amely során a gyermeknél újraindítja az emberi
fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer „belökve” az agy fejlődésbeli lehetőségét.
A gyermeket a terápia során igen magas fokú mozgásügyességig juttatja el.
Mindezt speciális gimnasztikával alapoz meg, ezzel segítve a mozgáskoordinációt. Eközben
fejleszti a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt, és erősíti vagy megválasztatja a kéz (szem,
láb) dominanciát. Ezen feladatsorokhoz társítja a fejlesztőpedagógia gyakorlatait, illetve az
informatikai blokkot fejlesztő gyakorlatokat: tér, idő, emlékezet, beszédészlelés, beszédértés,
jobb-bal, testismeret, ritmus, szemmozgások stb. fejlesztését.
Közvetlen hatásai:
•
•
•
•

beindítja a megkésett beszédfejlődést
segíti a rajzkészség beindulását
erősen segíti a dyslaliák, paraláliák esetén a logopédiai munkát
a féltekei dominancia helyes megválasztása esetében igen erősen javítja az anyanyelvi
készséget dominancia-problémás gyermekeknél

22

•
•
•
•
•

a fejlődési dyspraxia esetén a mozgástervezés javul
mindig javítja a mozgáskoordinációt
beindítja a rajzkészség igen erős fejlődését óvodásoknál,
erősen segíti a dyslaliák, a paraláliák esetén a logopédiai munkát, a beszédhangok
automatizálódását, beépülését,
a technikai diszlexia esetén megkönnyíti az olvasást, főleg az olvasás gyorsasága nő,
ezáltal a szövegértés is javul

13. 5. A környezet tevékeny megismerése:
A környezet megismerésének célja, hogy a gyermek az őt körülvevő környezetből saját mentális
képességeihez mérten a lehető legtöbb tapasztalatot szerezze. Az ismeretek megszerzéséhez
minél több érzékszerv bekapcsolásával, mozgással jutnak el. Mindezt egy empatikus, megértő,
jól beszélő környezettel támogatjuk meg. Szeretnénk emellett, hogy a gyermekek játszva,
fejlettségi szintjükhöz mérten, aktív cselekvőként sajátítsák el a különböző témakörökben
szerzett ismereteket.
Az ismeretek megszerzéséhez a gyermek előző tapasztalataira támaszkodunk. Figyelve a
gyermek minden apró rezdülésére. Segítjük a kérdések megfogalmazásában, a válaszadásban,
mindezt úgy, hogy a beszéd minél magasabb szinten megvalósuljon.
A környezet megismerésének témakörei szoros kapcsolatban állnak a többi tevékenység
témaköreivel. A témakörök egymással jól kombinálhatók, így alkotva egységet, a mélyebb
ismeretszerzés céljával. A témakörök megválasztásánál figyelembe vesszük az adott csoport
fejlettségi szintjét, érdeklődését. A téma megválasztásánál az életben való eligazodás minél
magasabb szintű önállóság elsajátítása a legfőbb cél. Már az óvodában felkészítjük a
gyermekeket, hogy társadalomban élünk és a közvetlen környezetünkön keresztül hat ránk. A
témák megválasztásánál és az adott ismeret átadásánál az életben való eligazodás, minél
magasabb szintű önállóság elérése a legfőbb cél.

A környezet megismerésének témái:
•
•
•
•
•
•
•
•

az évszakok és jellemzőik
az évkör ünnepei
állatok (háziállatok, vadállatok,)
testünk, érzékszervek,
közlekedés, közlekedési szabályok, járművek (szárazföldi, vízi, légi,)
közvetlen környezetünk megismerése (itt lakom, óvoda, boltok, gyógyszertár, stb.)
család
foglalkozások
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13.6. Vizuomotoros fejlesztés:
A vizuomotoros fejlesztés a finommotorika, kéz, ujjak ügyesedését elősegítő foglalkozás,
mely magában foglalja az ábrázolás tevékenységet is.
A finommotorika fejlődése a nagymozgásokkal együtt fejlődik. Így a finommotorika
fejlesztéséhez a nagymozgások fejlesztésén keresztül tudunk eljutni. A nagymozgások során
a gyermeket érő vizuális, auditív, taktilis és kinesztetikus ingerek érik melyek pozitívan
hatnak a percepcióra. Mindezek együttesen fejlesztik a finommotorikát és így a beszédet is.
Tehát az ujjak ügyesítéséhez szükségünk van az érzékelés-észlelés fejlesztésére.
Mindemellett a finommotorika, ujjak mozgékonyságának ügyesedésével együtt jár a szemkéz koordináció fejlődése. A szem-kéz koordináció fejlődéséhez a szem fixáló mozgásának
kialakulása elengedhetetlen. Ujjtorna közvetlenül fejleszti a kéz ujjait, ebben az esetben az
ujjak mozgatása hat az egyéb területek fejlődésére.
Az ábrázoló tevékenység, díszítőmunka során mindig ügyeljük a helyes irányok betartására,
így balról- jobbra illetve fentről-lefelé dolgozunk.
Feladatok:
•
•
•
•
•
•
•

az ujjak ügyesítése, lazítása
csukló lazítása
helyes ceruzafogás kialakítása
kéz izomerejének növelése, szem-kéz koordináció javítása
dominancia kiválasztás
alapszínek ismerete, alkotókedv felkeltése
eszközök ismerete, használatuk elsajátítása

Az ábrázolótevékenység fejlesztésének lehetőségei:
•
•
•
•

rajzolás: ceruza, filctoll, zsírkréta, aszfaltkréta
nyomdázások: szivacs, dugó, gyümölcsnyomda
festés: ujjal, tenyérrel, ecsettel, villával, fültisztító pálcikával
gyurmázás: főzött gyurma, só-liszt gyurma

13. 6.1. A gyógypedagógiai csoportunkba járógyermekek vizuomotoros fejlődésének
jellemzői:
Az óvodai csoportunkba járó, sajátos nevelési igényű gyermekek vizuomotoros fejlődése
eltér az egészséges fejlődésmenetű gyermekek fejlődésétől. Általában elmondható a
mozgásfejlődés lassabb és eltérő fejlődésmenetet követ. Mindez magával hozza a társuló
motoros képességek ill. percepció fejlődésének zavarát is. A finommozgások a
nagymozgások fejlődésével együttesen halad, így a nem megfelelő nagymozgással
rendelkező gyermek finommozgásában is zavarok keletkeznek. Jellemző a nyomatékbeli
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különbség, ami lehet nagyon gyenge ill. görcsös. A helyes ceruzafogás kialakítása komoly
nehézséget jelent. Kevésbé jellemző a papírhatárok megtartása.
A vizuomotoros fejlesztés során a fejlődik megfigyelőkészségük, figyelmük, párosítanak,
sorozatokat alkotnak,észrevesznek azonosságokat-különbségeket, találkoznak különböző
geometriai formákkal. A feladatok során megismerkednek az eszközökkel és azok
használatával. Sikerélményhez jutnak.
Várható fejlettségi szint az óvodáskor végére:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szívesen ábrázoljon
munkájában jelenjen meg az emberalak kezdeti formája
adekváltan használja az ábrázoláshoz használatos eszközöket
tudjon rövid ideig helyhezkötötten tevékenykedni
tudjon illeszteni
alakuljon ki a kétujjas fogása
rendelkezzen a megközelítőleg pontos ceruzafogással
tartsa be a papírhatárt
megfelelő nyomatékkal tudjon dolgozni
alakuljon ki a kéz dominanciája
munkájában balról- jobbra és fentről- lefelé haladjon

13.7. Zenei nevelés a gyógypedagógiai csoportban:
A zenei nevelés lehetőséget teremt a zene, a ritmus személyiségformáló szerepének
megalapozására. A sajátos nevelési igényű értelmi fogyatékos gyermekek életét végigkíséri
a zene. Alkalmas motiválásra, a figyelem felkeltésére, megnyugtatásra.
Célunk, hogy rávezessük, eljuttassuk a gyermeket a zene szeretetére.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zenei érdeklődés felkeltése, zenehallgatás, tánc iránt
zenei ízlésük formálása
utánzásra késztetés
énekléssel, mozgással hassunk az érzelmekre, értelmi fejlődésre
ritmusérzék fejlesztése, zenei hallás fejlesztése
a dalok választásánál vegyük figyelembe a fejlettségbeni sajátosságokat
ismertessük meg a környezet hangjait
egyszerű népi mondókák, énekek tanulása,
ismertessük meg az egyszerűbb hangszereket
ismertessük meg a csend fogalmát

A gyógypedagógiai csoportban a gyermekek különösen figyelnek a környezetük hangjaira. Az
ismétlődő zörejekből következtetni tudnak. (ajtónyitás, kanálcsörgés, mentőautó,) A felnőttek
figyelemfelhívó szerepe nagyon fontos, hiszen tovább mélyíti ezeket az ismereteket.
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A zene és beszéd szoros kapcsolatban állnak egymással. A beszédnek szintén van ritmusa,
hanglejtése, hangmagassága, mindegyik mást jelentéssel bír a gyermek számára.
Az értelmi fogyatékos gyermekek számára a zenei nevelés legfontosabb eleme az ének, éneklés.
A dalokat elsősorban magyar népdalok közül választjuk. A hangszerek is megszólalnak a zenei
tevékenység során, főként az óvónő előadásában.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
•
•
•
•
•

ismerjék fel a tanult dalokat
szívesen énekeljenek
vegyenek részt dalos játékokban
tudjanak egyenletes lüktetéssel kísérni tapssal, járással, egyszerű eszközzel
ismerjenek néhány kedvelt hangszert

13.8. Játékra nevelés a gyógypedagógiai csoportban:
A gyermek egész napos tevékenységének legfontosabb eleme a játék, az értelmes, örömszerző
játékos tevékenység. A játékra alkalom nyílik a reggeli gyülekezés idején, a játékra nevelés
foglalkozáson illetve az irányított vagy a szabad játék idején.
A kisgyermek játékában alaposabb ismeretet szerez a külvilágról, a tárgyak tulajdonságairól, a
valóság eseményeiről, jelenségeiről, ez által alakulnak értelmi képességei.
A játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz az óvodáskorú gyermek életében. Ösztönzően
hat érzelmi megnyilvánulásaira, beszédkedvére, kifejező készségére, önkifejezésére, valamint
lehetőséget biztosít a társas kapcsolatok fejlődésére.
A játékra nevelés az adekvát játékhasználatot megtanító tevékenység. Mindeközben fejlesztjük
a fantáziát és a kreativitását. A személyiség fejlődésében meghatározó szerepe van a játéknak.
Formája: mikrocsoportos, csoportos, egyéni foglalkozás
Időtartama: 10-15 perc
Célja: A játékra nevelés foglalkozás keretin belül célunk a kevésbé motivált gyermekek
játékkedvének felkeltése. Tapasztalják meg az egymás mellett ill. együttjátszás örömét.
Konstruáló játékokkal különböző alkotások készítése, azok felhasználása akár egyszerűbb
szerepjátékok során. Mindeközben fejlődik személyiségük, interperszonális kapcsolataik,
alkalmazkodó képességük. Játék során tükröződik a környezet, a gyermeket érő impulzusok.
Ismert szituációkat utánoz. Feszültsége oldódik. A játékra nevelés során kezdetben a felnőtt
segítsége mellett zajlik, majd ez a szerep önálló játékká alakul.
A játék során szorosan kapcsolódnak az értelemi, érzelmi és társas folyamatok. Ezért
elválaszthatatlan a gyermeki fejlődéstől.
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Az óvodapedagógus feladatai a játékkal kapcsolatban:
•
•
•
•
•
•
•

A játék feltételeinek biztosítása: derűs, nyugodt légkör
Eszközök biztosítsa, megismertetése, használatuk bemutatása
Utánzás lehetőségének biztosítása
Élménynyújtás, tapasztalatok biztosítása
Differenciált bánásmód, segítségnyújtás
Fejlettségnek megfelelő játékeszköz, játékfajta felkínálása
Kommunikáció megsegítése játék során

13.8.1. A sajátos nevelési igényű, értelmi fogyatékos gyermekek játékának jellemzői:
Az értelmi fogyatékos gyermekek játékát nem az életkora, hanem a fejlettségi szintje határozza
meg. Egyértelműen tükrözi a gyermek sérülés okozta elmaradását, értelmi állapotát. Az értelmi
fogyatékos gyermekek játéka minőségi eltérést mutat, alacsonyabb szintű ép társai játékától.
Sokszor hiányzik a természetes kíváncsiság, az alkotás. Előfordul, hogy a játék nem jelent
örömet. Sztereotípiák mentén ugyanazokat a mozdulatokat végzi, játékokat dobál. A megtanult
játékot magától nem fejleszti tovább, megreked egy adott szinten. Szinte mindig ugyanazokat
a játékokat veszi elő. A játék a betanult módon ismétlődik, jellemző a monotónia. A felnőttek
irányítását igényli, nem kezdeményez. Meghatározó a környezet, hiszen a gyermek játékkedvét
befolyásolják a családi szokások, kivel szokott játszani és mekkora tér áll rendelkezésre. A
sajátos nevelési igényű, értelmi fogyatékos gyermekek játéka is fejlődésen megy keresztül, de
mindez lassúbb és alacsonyabb szinten jelenik meg. A tárgyakkal való ismerkedés során a
tárgyakat próbálja egymással kapcsolatba hozni (ki-be pakolás, építés) Az adott mozgásformák
begyakorlását végzi, később jelenhet meg az alkotás vágya, mint motiváló tényező. A siker
újabb próbálkozásra ösztönzi, ekkor megjelenik a szándékosság (gyöngyöt fűzni) Ekkor már
nem a tárgy határozza meg a játékot, hanem a játékához keres játékot. Az utánzás, a pontosabb
megfigyelés, a szeretett személy mintája lassan előhívja az elemi szerepjátékot, ahol a látott,
hallott dolgokat próbálja megismételni.
Tevékenységüket hangadással, később beszéddel kísérik. A játékban a tárgyak alkalmanként
más-más szerepet töltenek be. (szék lehet autó ülés vagy kutyaház)
Eleinte a kisgyermekkorra jellemző mozgásos játékokat kedvelik. Szeretnek szaladni, ugrálni,
mászni. Kezdetben a magányos játék jellemző. Fejlesztés hatására a párhuzamossá válik a játék,
pl. pedagógus irányításával a gyermek konstruál. Majd önállóan is próbál játszani. Legvégül az
egymás mellett játszó gyermekek együtt játszanak rövid ideig.
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14. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE:
14.1. Kapcsolat a szülőkkel
•

Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, a kettő összhangja a gyermek harmonikus
fejlődésének feltétele. Az együttműködés alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás,
a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett környezetben élő gyermekek felkarolása.

•
•

Az óvoda tudja és nem is vállalhatja át a család nevelési feladatait és annak megoldását.
A hiányosságokra tapintatosan felhívjuk a szülők figyelmét, felajánljuk a szakmai
együttműködést.
A gyermekekkel kapcsolatban információt (fejlődés, magatartás) egyedül csak az óvónő
adhat a szülő részére, más óvodai dolgozó nem.
A dajkához és az asszisztenshez csak technikai jellegű kéréssel fordulhatnak a szülők.
A gyerekek közötti konfliktus esetén a szülő tájékoztatja az óvónőt. Ilyen esetben a
szülőnek intézkedési jogosultsága nincs, csakis az óvónő intézkedhet.
A gyermek harmonikus fejlődése szempontjából kívánt a pozitív együttműködés, mely
a nevelés és a tanulás területén is megvalósul.

•
•
•

14.1.1. Az együttműködés formái:
•
•

Beszoktatás, befogadás
Szülői csoport havonta egy alkalommal

•
•
•
•

Személyes beszélgetések igény szerint
Szülői értekezlet évente legalább kétszer
Fogadó óra
Szervezett rendezvények, ünnepek (karácsonyi és húsvéti munkaest, kirándulás, stb.)

14.1.2. Panaszkezelési eljárás
A panaszkezelő felé a panasztevők panaszaikat megtehetik:
• személyesen
• telefonon
• írásban
• elektronikusan
• az év közbeni partneri elégedettségi mérésre szolgáló kérdőíveken
14.2.1. A panaszok kezelése
•
•

a panasz tárgyától függően
az óvodapedagógus, vagy az óvodavezető hatáskörébe tartozik.
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14.2.2. Panaszkezelés partner (szülő, gyermek) esetében
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A panaszos problémájával az óvodapedagógushoz fordul.
Az óvodapedagógus aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát,
amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal.
Jogos panasz esetén az óvodapedagógus egyeztet az érintettekkel. Ha ez
eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
Abban az esetben, ha az óvodapedagógus nem tudja megoldani a problémát,
közvetíti a panaszt azonnal az igazgató felé.
Az óvodavezető/igazgató 3 munkanapon belül egyeztet a panaszossal.
Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban v. írásban
rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes.
Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap
időtartam után az érintettek közösen értékelik a beválást.
Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a
fenntartó felé.
Az óvoda vezetője a fenntartó bevonásával 15 munkanapon belül megvizsgálja
a panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek.
A folyamat gazdája az igazgató, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés
folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az
adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez.

14.2. Belső kapcsolataink:
Az óvoda a Veresegyházi EGYMI valamennyi intézményegységével szoros szakmai
kapcsolatban dolgozik. A gyermekek tovább haladásának mind zökkenő-mentesebbé tétele
érdekében, kiemelten a gyógypedagógiai osztályokkal.
14.3. Külső kapcsolataink:
-

A Pedagógiai Szakszolgálatokkal

-

az illetékes Szakértői Bizottságokkal

-

társintézmények szakembereivel

-

többségi óvodákkal

-

egyéb szakmai és civil szervezetekkel

Feladatok:
Nevelés területén:
•
•
•

Egyforma értékrend kialakítása a viselkedés területén.
A felnőttekhez és társakhoz való kapcsolat közös megítélése.
A jutalmazás és büntetés egybehangzó alkalmazása a helyes magatartásformák
kialakítása érdekében.
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A tanulás területén:
•
•
•
•
•
•
•

A gyermek fejlettségi szintjének, kommunikációs készségének megbeszélése.
Az óvodai foglalkozás módszereinek alkalmazása az otthoni foglalkozások során.
Részletes megbeszélés a gyermek fejlődéséről
Nyílt nap biztosítása évi egy alkalommal
Szülői értekezlet tartása.
A gyermekre vonatkozó dokumentáció megismertetése.
Előre egyeztetett időpontban fogadóóra biztosítása

15. ÓVODÁNKBAN HASZNÁLATOS DOKUMENTÁCIÓK
15.1. Nyilvántartási mappa:
A mappa tartalmazza:
•
•
•
•
•

Szakértői véleményeket
Anamnesztikus adatokat
Vizsgálati eredményeket
Egyéni fejlesztési tervet
Pedagógiai véleményt

Az óvodai tevékenységeket (a korábbi csoportnapló teljes tartalmát) a KRÉTA elektronikus
rendszerében rögzítjük.
Mulasztási napló: a gyermek adataink kívül az igazolt és igazolatlan hiányzások
dokumentálására szolgál.
Megjegyzés: Fejlesztőprogramunkat 2 évente felülvizsgáljuk. Amennyiben szükséges a
program fejlesztése a csoportban dolgozó szakmai team feladata lesz.

Veresegyház, 2022. szeptember 1.
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