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Pályázat, a Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézményi pályázatára
Intézmény bemutatása

Intézményünk többcélú, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, mely 2016. december
31-ig a békéscsabai tankerülethez tartozott.
2016. augusztus 12-vel átszervezéssel csatlakozott intézményünkhöz a magyarbánhegyesi
gyógypedagógiai intézmény, mely tagintézmény működik.
2017. január 1-től fenntartónk a Gyulai Tankerületi Központ.
Az intézmény neve 2019. szeptember 1-től: Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.
OM azonosítónk: 028390
Mind a székhelyen, mind a tagintézményünkben óvodai, általános iskolai, szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai kollégiumi feladatellátás történik. Ezen kívül Békésen fejlesztő nevelés
oktatás heti 20 órás ellátásban, valamint a gyulai tankerület intézményeiben utazó gyógypedagógusi
feladatok ellátása is működik.
Az intézmény célja, hogy





olyan inkluzív köznevelési intézménnyé váljon, ahol a szakmai alapdokumentumunknak megfelelően,
hatékonyan neveljük, oktatjuk, segítjük az összes olyan kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési
igényű gyermeket és tanulót, akinek fejlődése, külön nevelt keretek között biztosított.
az EGYMI minőségi szolgáltatásaival, tudja segíteni az együtt nevelés minden szereplőjét, a tanulókat,
pedagógusokat, pedagógiai munkát segítőket és a szülőket.

tudjunk biztonságos, ingergazdag, befogadó környezetet, tevékenységközpontú, differenciált,
változatos tanulásszervezési és módszertani eljárásokat alkalmazni, fejleszteni. A módszertani
sajátosságokat továbbadni, mely nem csak a külön nevelt, hanem az együtt nevelt sajátos
nevelési igényű gyermekek esetében is alkalmazható.

2. Nevelőtestület munkájának, eredményeinek bemutatása:
A nevelőtestület elkötelezett a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődése érdekében.
Intézményünk pedagógus létszáma Békésen 74 fő, Magyarbánhegyesen 31 fő.
Intézményvezetőként, gyógypedagógusként elengedhetetlenül fontosnak tartom a szakmai fejlődést,
önképzést. Tanító, gyógypedagógus, speciálpedagógus, közoktatás vezetői végzettségekkel
rendelkezem.
Az alábbi tanfolyamokon vettem rész:
- Autizmus alapozó és haladó
- Kreativitás és élménypedagógiai a tehetséggondozásban
- Kutyás terápia tevékenységkörei a pedagógiai gyakorlatban 30 órás akkreditált
képzéseket.
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Az Oktatási Hivatal szervezésében végeztem el a „Szaktanácsadók felkészítése a középsúlyos
értelmi - és beszédfogyatékosok, autizmus és pszichés zavarral küzdők pedagógiája szakterületen
dolgozó pedagógusok nevelő-oktató tevékenységének fejlesztő célú támogatására” című 60 órás
képzést és sikeres mesterminősítő vizsgát tettem.
A jó gyakorlatot a békési óvodára kívánjuk benyújtani, így a továbbiakban ennek az
intézményegységnek a munkáját ismertetem.
Intézményünkben 2 óvodai csoport működik. Specialitásunkból adódóan az egyik csoportban 12, a
másikban 11 kisgyermek nevelését végzik a kollégák. A gyerekek vegyes korosztályúak és eltérő
képességűek. Mind a két csoportba:
- pszichés fejlődési zavarral küzdő
- autizmus diagnózissal
- érzékszervi sérüléssel
- és egyik csoportunkba súlyosan, halmozottan sérült gyermek/gyermekek járnak. Az óvodai
nevelést 3 gyógypedagógus, 1 óvodapedagógus, 2 gyógypedagógiai asszisztens és 2 dajka látja
el. A szakembereinket nagyfokú együttműködés, széles látókör, differenciáló képesség és
innovatív szemléletmód jellemzi.
Az Eperke csoportban az egyik gyógypedagógus kolléganő elvégezte „A neurológiai alapismeretek
a tanulás és a szenzo-motoros terápiák tükrében, közismertebb nevén a TSMT terápiát. A másik
kolléganő szintén részt vett a „Kutyás terápia tevékenységkörei a pedagógiai gyakorlatban”
című 30 órás akkreditált képzésen.
A Katica csoportban a gyógypedagógus kolléganő, óvodapedagógusi végzettséggel is rendelkezik,
valamint elvégezte az Oktatási Hivatal szakértői képzését. A csoport másik szakembere
óvodapedagógus és szeptemberben kezdi meg gyógypedagógiai tanulmányait. Vezetőként nem csak
a pedagógus végzettséggel dolgozók képzését tartom fontosnak, hanem a nevelő oktató munkát
végző munkatársakét is. Mind a két csoportban dolgozó gyógypedagógiai asszisztens kolléganő
részt vett konfliktuskezelési tréningen és a „ Kihivást jelentő viselkedések befolyásolásának
lehetőségei és technikái” című előadásokon.
Az óvodai munkacsoportunk aktív szakmai munkát végez. Egységes gyógypedagógiai módszertani
intézményként feladatunk a többségi intézményekben nevelt sajátos nevelési igényű tanulókkal
foglalkozó szakemberek módszertani támogatása. 2018. őszén
- együttműködési megállapodást kötöttünk Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde intézménnyel
- az óvodánkban dolgozó gyógypedagógus kollégánk végzett egy kutatást a sajátos nevelési igényű
gyermekek elfogadásával kapcsolatban a város óvodáiban. Ennek a kutatásnak az eredményeit
egy szakmai nap keretében osztottuk meg az óvodapedagógusokkal és a szülőkkel.
2019-ben ugyancsak szakmai nap keretében hívtuk meg az óvodapedagógusokat, szülőket és a
mozgásneveléssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tájékoztatóval hívtuk fel a figyelmet a mozgás
jelentőségére.
A szakiskolai, készségfejlesztő iskolai intézményegységünk dolgozói között gyógypedagógusok
szakoktatók, gyógypedagógiai asszisztensek végzik lelkiismeretes munkájukat. Dinamikusság,
állandó megújulás jellemzi ezen intézményegységünk munkáját is. Ezelőtt 3 évvel indítottuk a tiszta
profilú autizmussal diagnosztizált 9. osztályunkat. Jelenleg ők már 11. osztályosok. Utána 1 évvel
szintén volt 5 autista fiatal jelentkezőnk, így már 2 osztályban taníthatjuk a fiatalokat. Számukra
nem csak a tanítási órát, hanem a nap minden percét „különleges”, egyénre szabott módszerekkel
kell támogatni. A szülők részéről rendkívül pozitív megerősítéseket kapunk a fiatalokat ért változás.
A 11. évfolyamos tanulóink már a munka világával ismerkednek: 3 modulban agyagtárgy készítést,
szövött tárgy készítést és irodatechnikai eszközök alkalmazását tanulják.
Szakiskolai képzésben: 4 éves szőnyegszövő , 2 éves lakástextil-készítő, számítógépes adatrögzítő,
sütő- és gyorspékségi munkás, valamint konyhai kisegítő szakmákban van lehetőségük a tanulóknak

2

3. Jó gyakorlatok
3. 1 „Kutya jó móka”
Megvalósítási helyszín:
Alkalmazási terület:
Célcsoport:
A jó gyakorlat résztvevői, szakember szükséglet:

Bevezetésének dátuma:
Megosztásának formái:
A jó gyakorlat időigénye:

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI
5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.
komplex gyógypedagógiai terápia
óvoda
- a csoport tagjai, a csoportot vezető
szakember/gyógypedagógus, óvodapedagógus,
- a csoportot és a szakembert segítő
kolléga/gyógypedagógiai asszisztens, dajka
- a terápiás kutya felvezető
- a terápiás kutya
2018. szeptember
- elméleti anyag (foglalkozásvázlat), gyakorlati
órák, workshopok, csoportmunkák,
45 perc

A jó gyakorlat leírása:
A jó gyakorlatban bemutatjuk a kutya és az ember kapcsolatában rejlő terápiás hatás különböző
alkalmazási lehetőségeit, amelyet a gyerekek személyiségfejlődésében, pszichés állapot karbantartásában és
általában a képesség-, készségfejlesztés területén alkalmazunk.
- 3-5-7 éves kor között - tehát az óvodában - igen sok készség és képesség kialakulása, fejlődése megy
végbe.
Az óvodai nevelés, fejlesztés szerves részét képezhetik különböző módszerek, terápiás eljárások, melyek a
gyermekek iskolai életre való teljes felkészítésében is nagy szerepet kapnak.
Ezek közé tartozik az állatasszisztált terápia is, amely egyre elterjedtebb az oktatás különböző területein!

De miért éppen a kutya, mint terápiás „módszer”?
A kutya multifunkcionális ingerforrás.
Fontos lehet a gyermek személyiségfejlődésében, mert: egyrészt kedvező hatással van a gyermek szociális
és érzelmi fejlődésére, másrészt a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a kutyával való interakciók elősegítik
a helyes társas viselkedés elsajátítását, s így javítják a gyermek közösségbe való beilleszkedésének készségét.
Stresszhelyzetben érzelmi támaszként használhatják a kutyát, ami így jelentős stressz csökkentő tényezővé
válhat. A kutyával való rendszeres kapcsolat segíti a gyermek identitásfejlődését és a társas kapcsolatok
elsajátítását. Ezek miatt a pozitív tulajdonságok miatt elmondhatjuk, hogy a kutya társaságában felnövő
gyermek nyitottabb, kommunikatívabb, talpraesettebb felnőtté válhat, aki barátságosan és megértően
közeledik majd embertársai felé.

Óvodáskorú gyermekek fejlesztési lehetőségei, amiben a kutya is segíthet:
Fontos kihangsúlyozni, hogy a kutya, mint fő motivációs bázis minden, az óvodai nevelési programban
feltüntetett foglalkozásba bevonható. Ezenkívül, a szakértői bizottságok által felírt, egyes rész
képességek fejlesztésében is kitűnően használható:

Mozgásfejlesztés: nagymozgások és finommotorika fejlesztése;

Figyelemfejlesztés, pontosság fejlesztése;
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Téri tájékozódás fejlesztése: iránygyakorlatok, viszonyfogalmak, agyféltekei dominancia
kialakulásának támogatása - kezesség;

Emlékezet fejlesztése: rövid és hosszú távú memória fejlesztése;

Szociális képességek fejlesztése: beilleszkedés, kooperáció, alkalmazkodás képességének
fejlesztése, társakra való odafigyelés;

Társas viszonyok fejlődése, türelem fejlesztése;

Énkép - éntudat fejlesztése;

Önismeret fejlesztése: külső és belső tulajdonságok,

Testrészek és funkcióik, érzékszervek és funkcióik, testséma kialakulása;

Személyiségfejlesztés, felelős gondolkodás kialakítása, fenntartása;

Környezettudatos, egészséges életmód kialakítása és fenntartása;

Problémamegoldó készség fejlesztése, kudarctűrés fokozása;


A jó gyakorlat célja:
A kutya a foglalkozásokon való jelenlétével és aktív közreműködésével sokoldalú hatást gyakorol a
gyermekek és felnőttek egész személyiségére. Mint személyiségfejlesztő tényező, hatással van a gyermekek
szociális-, érzelmi-, értelmi-, akarati képességének fejlődésére. Bizonyossá vált, hogy a szorongó,
magatartás- és viselkedés problémákkal küzdő gyermekek esetében is egyaránt jótékony hatással van. A
kezdeti félelmek 3-4 óra leteltével oldódnak, a magatartásbeli problémák mérséklődnek. A rendszeresség
által elsődleges motivációs bázisként szerepeltethetjük.
Ennek a fejlődésnek az útját szeretnénk megismertetni a jó gyakorlatunkon keresztül.

A jó gyakorlat foglalkozásainak eszközigényei/anyagai:
-

-

bevezető rész/ráhangolódás/köszöntés: a kutya köszöntése, óvodai jelek -> mint kommunikációs forma;
fő rész/komplex gyógypedagógiai fejlesztés:
o Nagymozgás fejl.: tornapad, bújócskacső, bólya+rúd, talpérzékelő korong, billenőpad,
zsámoly, csúszka, dömper, karikák, hegycsúcsok, alagút, ejtőernyő, egyensúlyozó
labda.
o Finommozgás fejl.: építőkocka, logico, magvak, tálkák, csipesz, térbeli fűzős játék,
pötyi játék
o Figyelem fej.: színes tollak, kis faformák a nagyhoz illesztése
o Kommunikáció-, beszédkészség fejl.: vatta pamacs, kölesgolyó, asszociációs kártyák,
műanyag gyümölcs, zöldségek.
befejező rész/levezetés/elköszönés: ebben a feladathelyzetben a kutya a főszereplő, egyéb eszközre nincs
szükség.
A foglalkozások adaptálását a gyógypedagógus, és kutyás felvezető kolléga által összeállított és a
gyakorlatban kipróbált feladatokkal és foglalkozástervekkel tudjuk segíteni.
A jó gyakorlat bármely óvoda munkájába beilleszthető, óvodás csoportban alkalmazható.
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3.2 „MÁSKÉPP- MÁS KÉP”
Autisták a szakképzés rendszerében
Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola,
Megvalósítási helyszín:
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és
EGYMI
5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.
Készségfejlesztő iskola tanóra
Alkalmazási terület:
Készségfejlesztő iskola 9-12. osztályos tanulói
Célcsoport:
A jó gyakorlat résztvevői, szakember Gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens
szükséglet:
2018 szeptemberétől folyamatos
Bevezetésének dátuma:
Megosztásának formái:
 elméleti anyag - tanterv
 óralátogatás
A jó gyakorlat időigénye:
Autizmus-specifikus terápiás megközelítés:
Az autizmus-specifikus beavatkozások elsődleges célja az önállóság és a társadalmi részvétel
erősítése, a kommunikáció és a társas képességek fejlesztése, a szorongás és stressz megelőzése.
Mindez az autizmushoz és az individuális szükségletekhez adaptált környezetben, olyan terápiás
keretek között kell, hogy történjen, ahol a fejlődési megközelítést (pozitív érzelmi közeg, természetes
helyzetek kiaknázása) modern kognitív viselkedéses megközelítéssel kombináljuk.
A jó gyakorlat leírása, célja:
Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk a készségfejlesztő autista tanulóinkra. A 10. és
11. évfolyamunkon 2 osztály tanulói is autizmussal diagnosztizáltak. A készségfejlesztő iskolai
kerettanterv elsődlegesen az értelmileg akadályozott fiatalokra készült. Ezt, és az autizmus tipikus
tüneteit és „kezelhetőségét” figyelembe véve indult el a Velük foglalkozó kolléganő egy számukra
könnyebben érthető úton.
A jó gyakorlat segítséget nyújt az autista fiataloknak az önállósodásban, a felnőtté válásban, a
képességeikhez mért legszabadabb, legértékesebb élet megvalósításában.
Ebben a gondolkodási módban a nevelés kiindulópontját maguk a fiatalok képezik. Alapvető
befolyásoló tényezők az autizmusból, az értelmi képességeik szintjéből és az életkorukból fakadó
szükségleteik: pl. biztonság, kiszámíthatóság, gyakorlatiasság/önállóság, felnőtté válás,
EQ fejlesztése, társas kapcsolatok formálása-beilleszkedés, meglévő ismeretekre támaszkodva új
ismeretek megszerzése, differenciálás stb.
Cél ezeket a szükségleteket figyelembe véve a helyi tanterv olyan formában való rendszerezése, a
tantárgyi tanmenetek anyagának olyan módon való összekapcsolása, amely biztosítja egy-egy
témakör sokoldalú körüljárását.
Így válik lehetségessé összefüggések megismertetése-felfedeztetése, a sokoldalú gyakorlás, az egyre
nagyobb fokú önállóság fejlesztése. Ez a szemlélet egyben biztosítja az önismeret, mások
megismerésének, elfogadásának megtapasztalását, elvont fogalmak, érzések átélését –
megfogalmazását, a közösség formálását is. Tulajdonképpen a projektszemlélet érvényesül.
A tantárgyak évfolyami szinten horizontálisan összekapcsolódnak, a tananyagok egyfajta
folyamatosságot és egyben előrehaladást biztosítanak. Minden hónapban van 1-1 központi, kiemelt
téma, amit körül lehet járni. Többnyire a Társadalmi ismeretek tantárgy témái a meghatározóak.
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Pl. október: nemzeti ünnepek.
Meghatározó cél: Gondolkodásmód formálása: háború és béke; a „Mindig van választási lehetőség!”gondolatkörének kibontása a fiatalok hétköznapi életére. Ennek kapcsán látogatást tettünk a gyulai
Almássy kastélyban, elkezdtünk foglalkozni az Erőszakmentes Kommunikáció módszerével,
beszélgettünk a serdülőkor érzelmi viharairól, a kamaszok divatjáról és a régmúlt öltözködési
szokásairól, online felületek alapján megismerkedtünk a helyszínnel, megterveztük a
kirándulás útvonalát, kiszámoltuk az útiköltséget, téma volt az időbeli tájékozódás stb.
Visszajelzések:
Eddigi tapasztalataink és a szülők véleménye alapján ez a szemlélet és gyakorlat eredményes, jól
szolgálja mind az oktatási, mind a nevelési célokat.
Álljon itt néhány szülői vélemény (2019. év vége):
„Nem szeretném minden részletét kielemezni az évnek, hisz nagyon sok esemény, tevékenység volt,
részemről úgy gondolom, jó úton jártok! Az iskola nem egy kötelező elfoglaltság, hanem D. életének
egy fontos része. Tanulás, szórakozás, élmény, és néha egy kis morgás-de hát ez is kell.”
„Z. sokat mesél itthon tele élményekkel, ami általában pozitív. Örülünk, hogy próbáljátok önállóságra
nevelni őket.”
„Az év során rengeteg program rendezvény segítette a gyerekek élményeinek bővítését, mindig
lelkesen meséltek ezekről és tovább erősödött a csapat. Ügyesedtek, okosodtak, nagyfiúsodtak,
ugrásszerűen önállósodtak, ebben minden oktatatónak köszönet, kivételes eset ez a mai világban,
hogy egyetlen negatív véleményt nem hallottunk B-től, minden tanárát szereti. Egyszóval: olyan
közösség jött létre, mintha sok-sok év óta ide járnának a srácok, minden várakozást felülmúl.”
Hosszabb távú cél:
A jó gyakorlat intézményünkben kísérleti jelleggel működik, mely ezidáig már bizonyította
hatékonyságát. Szeretnénk más iskolákkal is megosztani tapasztalatainkat, azzal a céllal, hogy a
készségfejlesztő iskola autista tanlóira vonatkoztatva központilag elfogadásra kerüljön a
tartalmi, strukturális változtatás.
Eszközigény:
A jó gyakorlathoz a mindennapi tanuláshoz szükséges taneszközök kellenek, kiegészülve
folyóiratokkal, prospektusokkal, egyéb szemléltető eszközökkel, applikációs képekkel, kártyákkal,
melyek a tanulók sajátosságaihoz, speciális igényeihez igazodik.
A jó gyakorlat készségfejlesztő iskolában tanuló autista és nem autista fiatalok oktatásátnevelését ellátó intézményben is alkalmazható.

„…nem akkor kapsz igazi segítséget, ha a körülötted
lévő emberek úgy viselkednek, mintha pontosan
tudnák, hogy mi a probléma veled. Amire szükséged
van, az az, hogy hozzásegítsenek ahhoz, hogy te
magad találd meg a saját igazságodat, és hogy személyesen próbáld megtalálni, mi illik legjobban
az állapotodhoz.” (Gunilla Gerland)1

1

https://aosz.hu/hires-autistak-mondtak/
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3.3
Az iskolai lemorzsolódás megelőzése
Megvalósítási helyszín:

Alkalmazási terület:
Célcsoport:
A jó gyakorlat résztvevői,
szükséglet:
Bevezetésének dátuma:
Megosztásának formái:

A jó gyakorlat időigénye:

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és
EGYMI
5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.
Szakiskola
Beazonosított, lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók
szakember Segítő team: gyógypedagógus, pszichopedagógus,
pedagógus,
2018 szeptemberétől folyamatos

elméleti anyag - intézkedési terv
csoportmunkák, foglakozástervezet
- személyiségtréningbeazonosítás folyamatos, terápia 45 perc

A jó gyakorlat leírása, célja:
A jó gyakorlat célja az Európa 2020 stratégia egyik célkitűzésének, az alacsony iskolai végzettségűek
arányának visszaszorításával összhangban, a leszakadt vagy leszakadóban lévő rétegek gyermekeinek
eredményes tanulásához történő esély teremtése, a hiányzások csökkentése. Segíteni azon tanulók
beilleszkedését az iskolai környezetbe (ismeretelsajátítását, egyéni ütemű fejlődését), akik szociális
körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. Egy olyan
protokoll kidolgozása volt a cél, mely biztonságos keretet ad, minden érintett dolgozó számára
egyértelmű, elérhető, illetve alacsonyabbá teszi annak a kockázatát, hogy egy-egy fiatal figyelmen
kívül marad, és nem kap megfelelő támogatást.
A jó gyakorlat megvalósulásának területei
I.

Prevenció

II.

Beavatkozás: (a leghangsúlyosabb területet)

II.1 Korai jelzőrendszer működtetése: Intézményünk kiemelt jelentőséggel kezeli az iskolai
lemorzsolódás előrejelző jeleinek a felismerést és időben történő hatékony kezelését. Ahhoz, hogy
ezeket az előjeleket időben felismerjük, egy olyan rendszerre van szükség, amely a szakemberek
felkészítésétől kezdve, a napi működésbe építve biztosítja a jelek észlelésének, megfelelő
értelmezésének és a célzott beavatkozások elindításának a lehetőségét.
A napi iskolai élet során megmutatkozó jelek megfigyelése, kezelése, vezetése a drive felületen:
hiányzás, viselkedésváltozások változások, romló tanulmányi átlag, kiközösítettség, évismétlés,
unalom a tanórák alatt, alacsony teljesítmény, alacsony motiváció, alapkompetenciák hiánya
II.2 Lépések
- Veszélyeztetett tanulók azonosítása
- Tanárok szülők szakmai támogatása
- Hiányzásokkal kapcsolatos intézkedések
- Egyéni fejlesztési tervek
- Segítő team létrehozása (tanár, szakemberek)
- Tanórán kívüli foglakozások
- Esetmegbeszélések
- Szülők bevonása

7

A beavatkozás azokra a fő okokra irányulnak, amik miatt a tanulók lemorzsolódnak, mielőtt befejezik a

tanulmányaikat. Minden egyes beavatkozást minden egyes tanuló esetében az egyénre kell szabni.
A beavatkozás szintjei:

Intézményi szintű
intézkedések:

igazolatlan
hiányzások kezelése,
motiváció felkeltése

iskolai szabályok
megszegésének kezelése, a
Házirend felülvizsgálata












Tanulói szintű intézkedések:


egyéni fejlődési folyamat
megvalósítása

esetfelelős megbízása (bizalmi
személy)

egyéni fejlesztési terv
kidolgozása

esetmegbeszélések

Pályázati lehetőségek
kihasználása ( Pl.: Útravaló
Ösztöndíjprogram, Szaboky Adolf
ösztöndíj…)

Tanári szintű intézkedések:
 esetmegbeszélések a
célcsoport tanárai
között
 következtetések
levonása
 JÓ GYAKORLAT
átvétele

Team működtetése
adatok kezelése, értelmezése
vezető szerepet vállalni az iskolai szintű cselekvési terv létrehozásában,
felülvizsgálatában és fejlesztésében
figyelmeztető jelek folyamatos figyelése;
figyelmet fordítani arra, ha egy tanulónál 3 figyelmeztető jel előfordul;
feltárni a figyelmeztető jelek okait;
kezdeményezni és megszervezni a beavatkozást a veszélyeztetett diákoknál;
amikor az ok a tanárral vagy az osztállyal van összefüggésben, megkísérelni
foglalkozni a tanárral/osztállyal; együttműködni és támogatni az esetfelelősöket,
gondozni az egyéni fejlődési terveket;
mentorálni a tanárokat a beavatkozási folyamat során;
építeni és fenntartani a kapcsolatot külső szakértőkkel, szervezetekkel a tanulók
érdekében

Személyzeti szintű intézkedések:
(irodai személyzet, technikai munkások, takarító személyzet)

az ő viselkedésük is hat a diákokra

meg kell érteniük ennek a felelősségét és azonosulniuk kell az iskola közös
értékeivel

dolgoznia kell azon, ahol mindenki ismeri a határait éppúgy, mint a szabadságát
III.

Kompenzáció: a korai elhagyók visszavezetése a rendszerbe

Eszközigény: A jó gyakorlatnak csak irodaszerrel kapcsolatos eszközigénye van.
A jógyakorlat olyan általános - és középiskolában is alkalmazható, ahol a fiatalok egy része
tanulmányaikat félbehagyva kimaradnak, lemorzsolódnak az iskolából személyes és/vagy családi
gondok, tanulási nehézség, illetve a társadalmi-gazdasági problémák miatt.
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4. Tárgyieszköz-ellátottság, IKT eszközpark
Intézményünk tárgyi eszközellátása jónak mondható. Előadásokra, megbeszélésekre,
továbbképzésekre rendelkezünk egy kivetítővel ellátott tárgyaló teremmel. Férőhelyek száma 30 fő.
A szakiskolai, általános iskolai és kollégiumi egységeinkben egy-egy, interaktív táblával is felszerelt
számítógépes termünk van. Számítógéppel rendelkező férőhelyek száma: 10 fő. Minden korosztály
számára – beosztás alapján – elérhető a snoozelen hang- és fényterápiás, vízággyal rendelkező
terápiás szobánk. Ez a szoba, főleg az óvodás korosztály körében népszerű, de a viselkedés- és
magatartásproblémákkal küzdő gyermekek részére is, hiszen a halk zene és a vízágy ringatása
nyugtató hatással van az idegrendszerre.
5. Aktív, működő kapcsolatrendszer
Intézményünk összetettsége révén kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Partnerként
tekintünk minden olyan intézményre, szervezetre, személyre, akikkel a hozzánk járó
gyermekek érdekében kapcsolatot szükséges ápolnunk. A szakmai fejlődés, együttműködés
érdekében részt veszünk a város kulturális és városi rendezvényein. Szakmai napjainkra nem csak a
békési, hanem a békéscsabai, gyulai óvodákból is képviseltetik magukat az óvodapedagógusok.
Az óvodai nevelésben egyik fő feladatunknak a szülői kompetenciák fejlődése. Ezen célból több
alkalommal tartottunk összevont szülői értekezletet. Meghívtuk Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ vezetőjét, hogy tájékoztatást nyújtson családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatairól, a szociális segítőmunkáról. Ezen szolgáltatások a gyermekek testi és lelki egészségének
megőrzését, a gyermekek családban maradását és a veszélyeztetettség megelőzését segítik elő. A
családok krízishelyzetének megelőzése és az életvezetési képességek megőrzése együttesen, közös
megoldások keresésével lehetséges.
A város óvodáival napi szintű kapcsolatunk van. Óvodásaink gyakran kapcsolódnak egy-egy
projekt naphoz. Ezek az alkalmak a társadalmi elfogadás, - a kora gyermekkorban tapasztalt
másságon keresztül - rendkívül fontosak.
A 2019/2020-as nevelési évben az elmúlt hónapokban rész vettünk
a Teleky utcai Tagóvoda Mihály Napi vásárán
A Bóbita Tagóvoda a Népmese napján, ahol „Az égig érő paszuly” című mesét hallgathatták
meg közösen a gyerekek.
Néhány iskolába készülő gyermek (az integráció jegyében) részt vett a békési Szegedi Kis
István Református Általános Iskola Suli-vár(ó) sportnapján, ahol nagyon ügyesen szerepeltek,
jól érezték magukat.
Az Epreskerti Tagóvoda Őszmarasztaló rendezvényre hívta az Eperke csoportot, ahol
néptáncbemutatóval és zenés mulatozással „marasztalták” az őszt.
Ezen túl intézményegységeink napi kapcsolatot ápol a


szülőkkel



Gyulai Tankerületi Központtal



Békés Város Polgármesteri Hivatallal



Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsődével



Család- és gyermekjóléti szolgálattal



HRG Alapítvány
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Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal



Békés Megyei Kormányhivatallal

Támogatóink:




Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány
Szent-Lázár Alapítvány
Energy Dance Cool Hip-Hop Táncszínház

Immár 3. alkalommal rendeztük meg karácsonyi gálaműsorunkat, melyet az elfogadás jegyében
indítottunk 2017-ben. Ehhez a programunkhoz kértük Békés város összes nevelési-oktatási
intézményének csatlakozását, melyet legnagyobb örömünkre el is fogadtak az intézmények.
Mindenki számára, felemelő, megható és a sérült emberek világát más szemléletbe helyező
műsorral gazdagodhatott minden kedves részt vevő.
2020. januárjában a békési Szent Lázár Alapítvány együttműködésével és a Gyulai Tankerület
támogatásával intézményünkben a már végzett értelmileg akadályozott és autista tanulók
számára biztosítunk munkalehetőséget. Az alapítvány bérel intézményünkben egy termet, ahol
a volt diákjaink egyéni odafigyeléssel, védett környezetben ismerkednek a munka világával.
Ez, országos szinten egyedülálló kezdeményezés. A fiatalok lelkesek, dolgoznak és a szülőkkel
együtt elégedettek. Ez a projekt országos szinten is példaértékkel bír.
6. Az intézmény továbbtanulási mutatói
Intézményünk specialitásából adódódan a 8. osztályosaink a szakiskolai intézményegységünkbe
vagy más szakiskolai képzésbe nyújtják be jelentkezésüket.
A szakiskolában végzett diákjainknak lehetősége van 2. szakmára is visszajönni, melyet a tanulók
90 %-a ki is használ. A normál intellektusú, pszichés fejlődési zavarral rendelkező tanulóink
körében is több sikertörténetünk van, mert sikeresen illeszkedtek be a munkaerő piac világába és
ezzel megvalósult egyik célkitűzésünk, a társadalmi integráció.

2016/2017
2017/2018
2018/2019

Végzős 8.
osztályosok
létszáma
10
18
15

Helyben
továbbtanuló
7
11
10

Másik
intézményben
továbbtanuló
3
7
5

Az elmúlt években a szülők, a szakszolgálat elégedettségéről, a magas színvonalú szakmai
munkánkról tesz bizonyságot, hogy tanulói létszámunk évről-évre nő.
Óvodai, iskolai összesített létszámunk
2015/2016
164 fő

2016/2017
172 fő

2017/2018
177 fő

1
0

2018/2019
181 fő

2019/2020
194 fő

7. A vállalt bázisintézményi feladatok ellátásának bemutatása, az intézmény felajánlásai
Intézményünk az alábbi köznevelési feladatokat látja el:
-

óvoda
általános iskola
fejlesztő nevelés-oktatás
szakiskola
készségfejlesztő iskola
kollégium
utazó gyógypedagógusi hálózat

Minden területen a szakmai maximalizmusra törekszünk. Célunk, hogy a hozzánk kerülő sajátos
nevelési igényű gyermekeket - önmagukhoz képest - a lehető legmagasabb szintre juttassuk. A
megosztani kívánt kutyás jó gyakorlatunkon kívül, az elmúlt években indítottuk el a heti 20 órás,
halmozottan sérült tanulók fejlesztő nevelését oktatását, az értelmileg akadályozott autista fiatalok
készségfejlesztő szakiskolai oktatását. A gyulai tankerületi központban 2. éve utazó
gyógypedagógusi hálózatot működtetünk. A hálózat keretében - jelenleg 380 tanulót látunk el
általános iskolától a középiskoláig.
Utazó gyógypedagógia hálózatunk ellátása során tapasztaljuk, hogy a többségi intézmények számára
milyen fontos az SNI gyermekekkel kapcsolatos támogatás. 2017-ben fenntartónkkal a Gyulai
Tankerületi Központtal sikeresen pályáztunk az EFOP-3.1.6-16-2017-00008 „A köznevelés
esélyteremtő szerepének erősítése” című pályázatra. Szakmai programunkban többek között az SNI
tanulók ellátásával kapcsolatos műhelymunkákat, interaktív előadásokat valósítottunk meg a gyulai
tankerület iskoláiban, melynek témái:
 Tanügyi feladatok, törvényi háttér
 SNI-s gyermekek adminisztrációja (külív, belív, egyéni fejlesztési terv)
 Gyakorlati teendők a tanfelügyelet és minősítés tükrében
 Hogyan történik a gyermek, tanuló szakértői bizottsághoz történő beutalása (beutalók,
kontrollvizsgálati jegyzőkönyvek készítése).
 Bemeneti mérések szerepe a szakértői vélemények értelmezésének tükrében.
 Egyéni fejlesztési tervek elméleti háttere. Egyéni fejlesztési terv készítése a gyakorlatban.
 Fejlesztő eszközök, játékok bemutatása.
A nevelési-oktatási intézmények részére igény szerint előadásokat tudunk biztosítani.
Elkészült 2 módszertani útmutatónk, melyek megfelelnek a 2019. szeptemberétől életbe lépő aktuális
törvényi változásoknak. „Segíthetünk” című kiadványunkban megtalálható minden, mely az SNI-s
gyermekek oktatását segíti. Foglalkozunk a differenciált óravezetéssel, az új generációs fiatalokkal.
2. kiadványunk „Differenciált feladatbank” néven készült. Mint a neve is mutatja minden
részképesség terület fejlesztéséhez magyarázatot, mintafeladatokat tartalmaz. Nem csak
gyógypedagógus kollégák, hanem tanítók, tanárok, fejlesztő pedagógusok is használhatják.
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