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I. BEVEZETŐ
„Gyakran kérik tőlem, hogy írjam le, milyen egy fogyatékos gyermeket nevelni – hogy segítsek az
egészet megértetni azokkal, akiknek soha nem volt részük benne. Hogy elképzelhessék, milyen. Hát,
kérem,

ilyen.

Amikor

gyermeket

vársz,

az

olyan,

mintha

egy

mesés

nyaralást

terveznél Olaszországba. Veszel egy csomó útikönyvet és mindent szépen eltervezel. A Colosseum,
Michelangelo Dávidja, a gondolák Velencében. Talán olaszul is megtanulsz egy pár szót. Olyan
izgalmas az egész. Hónapokig tartó izgatott várakozás után elérkezik végre a nagy
nap. Összecsomagolod a poggyászodat és elindulsz. Pár órával később landol a repülő. A légiutaskísérő veszi a mikrofont és bemondja: – Üdvözöljük Hollandiában!
– Hollandia? – mondod. – Hogy értik azt, hogy Hollandia? Én Olaszországba indultam! Nekem most
Olaszországban kellene lennem. Egész életemben arra vágytam, hogy Olaszországba menjek!
De változás volt a repülési tervben. Hollandiában landoltak veled, és most ott kell maradnod. A
legfontosabb, hogy tudd, nem egy szörnyű helyre vittek, egy gusztustalan, koszos helyre, ahol
dögvész dúl, éhínség és betegségek. Egyszerűen ez csak egy másik hely. Most be kell szerezned egy
új útikönyvet és meg kell tanulnod egy egészen más nyelvet. Sok új emberrel is meg fogsz
ismerkedni, akikkel különben soha nem találkoztál volna. Ez csak egy másik hely. Lassabb az élet,
mint Olaszországban, és kevésbé fényes. De amikor már egy ideje ott vagy, összeszeded magad,
körülnézel, és észreveszed, hogy Hollandiában szélmalmok vannak, tulipánok, és még Rembrandtok
is. De mindenki, akit ismersz, éppen Olaszországba megy, vagy Olaszországból jön, és mindannyian
arról ömlengenek, hogy milyen jól érezték magukat. És te életed végéig azt fogod mondani: „Igen,
úgy volt, hogy én is oda megyek. Az én tervem is az volt. A fájdalom soha nem fog teljesen elmúlni,
mert az álom elvesztése örök hiány marad.
De ha egész életedben amiatt gyászolsz, hogy nem jutottál el Olaszországba, talán soha nem fogod
tudni élvezni azt a sok szép, különleges dolgot Hollandiában.
„ Emily Perl Kingsley: Üdvözöljük Hollandiában

A Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény székhelyén valamint a magyarbánhegyesi
tagintézmény nevelőtestülete és alkalmazotti közössége nap, mint nap azért dolgozik, hogy a
sérült gyermekeket nevelő szülőkkel együtt minden általunk nevelt és oktatott gyermekben
megtaláljuk Hollandia szépségét.
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A pedagógiai program törvényi háttere
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézmény fenntartó Központról
 229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet A nemzeti

köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézményekről
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelvei és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei
 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
 rendelet módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet
 A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 110 /2012. (VI. 04.) Korm. rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
 A 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről
 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet

Helyi szintű szabályozásunk dokumentumai
Pedagógiai program
 Óvodai Nevelési Program
 Iskola Nevelési Program
 Helyi tantervek
 Szakképzés szakmai program
 Kollégiumi pedagógiai program
 Szervezeti Működési Szabályzat
 Házirend
 Közalkalmazotti Szabályzat
 Belső Ellenőrzési Szabályzat
 Továbbképzési Program
 Gyakornoki Szabályzat
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1. Küldetésnyilatkozat

„ A hangodat kedvességre, a füleidet megértésre, a kezeidet támogatásra, az elmédet
igazságra, a szívedet szeretetre használd ”
Minden gyermek, tanuló esetében megkeressük és megerősítjük azt a képességet, amely a legjobb,
amelyre fejlődésük szempontjából építeni lehet.
A ránk bízott gyermekeknek befogadó, ideális, nyugodt, pedagógiai környezetet igyekszünk
teremteni, melyben a legoptimálisabb módon tudjuk fejleszteni őket.
Hagyományaink megőrzése mellett fontos számunkra a tervszerű, partnerközpontú, innovatív,
hálózatépítő munka.
Célunk, hogy a pedagógus- gyerek-szülő együttes munkájaként tanulóink a munkaerőpiacon mind
nagyobb számban és eredményesen jelenhessenek meg munkavállalóként, társadalmi
beilleszkedésük jobb eséllyel valósuljon meg.

Kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen alapuló emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk.
Feladatunk a színvonalas, hatékony munka, az innovatív gondolkodásmód, a folyamatos önképzés.

Valljuk, hogy a módszertani intézmény egy bázis, ahol gyógypedagógiai tudás van. Tudásunkkal
támogatjuk, segítjük az együttnevelésre vállalkozó iskolákat, óvodákat, amelyek vállalják a sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók integráltan történő nevelését, oktatását.
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1. Az intézmény hivatalos neve

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és
Egyésges Gyóygpedagógiai Módszertani Intézmény
Címe: 5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.
Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Magyarbánhegyesi Tagintézménye
Címe: 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth utca 81.
OM azonosító: 028390
Az intézmény típusa gyógypedagógiai intézmény és kollégium. Intézményünk önálló jogi
személyiséggel rendelkező szervezet, mely a Gyulai Tankerületi Központ önállóan működő, de nem
önállóan gazdálkodó szervezeti egysége.
A köznevelési intézményünk nem rendelkezik önálló költségvetéssel és gazdálkodási jogkörrel,
vagyoni jogosultságokkal, adóalanyisággal, költségvetési jogalanyisággal sem.
2. Jövőképünk

Olyan iskolai légkör megteremtése, melyben minden tanuló jól érzi magát és sikeres. Ha minden
gyermek úgy nő fel, hogy érzi, szükség van a benne rejlő értékekre, képes lesz a társadalom hasznos
tagjává válni.
A gyógypedagógusainkat, pedagógusainkat mindig jellemezte a segíteni akarás, a nagyfokú
érzékenység a másság elfogadására. Tudjuk és hisszük, hogy a kiemelt figyelmet igénylő sajátos
nevelési igényű gyermekek is képesek örülni, örömet okozni és értéket létrehozni a családjuk és a
környezetük számára is.
Intézményünkben, úgy tudjuk hagyományainkat, értékeinket megőrizni, hogy megújulni képes
innovatív munkával, élethosszig tartó tanulással alkalmazkodunk a társadalmi, gazdasági, jogi
változásokhoz, kihívásokhoz.
Közvetlen és közvetett partnereink igényeit figyelembe véve partnerközpontúan működünk. Az
intézményvezetés az intézményi belső önértékelési rendszer működtetése során feltárt eredményekre,
hiányosságokra építve a fenntartóval együttműködve a partnerközpontúság jegyében alakítjuk ki a
fejlesztési stratégiánkat.
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3. Céljank
 Váljunk olyan inkluzív köznevelési intézménnyé ahol, a szakmai alapdokumentumunknak
megfelelően, hatékonyan neveljük, oktatjuk, segítjük az összes olyan kiemelt figyelmet
igénylő, sajátos nevelési igényű gyermeket és tanulót, akinek fejlődése, különnevelt keretek
között biztosított.
 Az EGYMI minőségi szolgáltatásaival, tudjuk segíteni az együttnevelés minden szereplőjét,
a tanulókat, pedagógusokat, pedagógiai munkát segítőket és a szülőket.
 Tudjuk összehangolni a helyi, járási szükségleteket, igényeket a hozzáférhető, minőségi
szolgáltatások biztosításával
 Tudjunk működtetni szakmai és szakmaközi kapcsolatokat a sajátos nevelési igényű
gyermekek,

tanulók

nevelésében-oktatásában,

fejlesztésében,

terápiájában

érintett

köznevelési intézményekkel és szakmai szervezetekkel (pl. más oktatási intézmények,
nevelési tanácsadók, szakértői bizottságok stb.), szülőkkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó
szervezetekkel.
 Az intézmény kiépített partnerkapcsolatai legyenek erősek, legyünk nyitottak, fogadjunk
minden érdeklődő szülőt és szakembert a nevelő-oktató munka színvonalának emelése
érdekében.
 Tudjuk

biztonságos,

ingergazdag,

befogadó

környezetben,

tevékenységközpontú,

differenciált, változatos tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazásával
fejleszteni, nevelni, oktatni tanulásban akadályozott, értelmileg sérült, halmozottan
fogyatékos, autizmussal élő gyerekeket.
 Tudjuk biztosítani speciális autista csoportban, az egyénre szabott, autizmus-specifikus
fejlesztés és oktatás minőségi feltételeit az autizmussal élő óvodás, általános iskolás,
szakképzésben részt vevő tanulóink számára
 Súlyos, halmozottan sérült gyermekek esetében a köznevelésben való részvétel biztosítása,
sokoldalú, gazdag, motiváló környezeti inger segítségével, a tanulók optimális fejlesztése,
nevelése, gondozása.
 Találjuk meg a sérült személyiségnek azokat az örömet adó, fejlődési útjait, melyekre
ráépülhet a sajátos nevelési igényű tanulóink tehetséggondozása.
 Váljon mindannyiunk érdekévé, (szülő, gyógypedagógus, pedagógiai munkát segítő,
együttnevelésben résztvevő minden érintett, fenntartó), hogy a sérült gyermek, fiatal szakmát
tanulhasson és a lehető legönállóbb, a társadalom egyenrangú tagjaként élhessen.
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 Kapja meg a szülő azt a lelki és gyakorlati segítséget, amelyre a gyermeke nevelése során
szüksége van.
 Jusson hozzá a gyógypedagógus, pedagógus és a nevelés-oktatásban részt vevő egyéb
szakember, mindahhoz az innovatív, speciális szakmai ismeretekhez, amelyet használni tud a
gyermekek, tanulók fejlesztésében.

4. Szakmai alapdokumentum

2019. szeptember 1-én -én a Gyulai Tankerületi Központ által – mint fenntartó - került kiadásra.
5. Az intézmény beiskolázási körzete

Intézményünk beiskolázási területe elsősorban Békés megye települései, de felvételi lehetőséget
biztosítunk az ország bármely területén élő tanulók számára is.
II. AZ INTÉZMÉNY ÖNMEGHATÁROZÁSA
Intézményünk dolgozói alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik.
A tanítás-tanulás folyamata családias légkörben, kulturált környezetben, kiegyensúlyozott,

nyugodt, légkörben, az életkori sajátosságokat figyelembe véve történik.
Pedagógiánkban legfontosabb a gyermek, akit sajátos képességrendszerének figyelembevételével,
önmagához

mérten

fejlesztünk

életkorának

megfelelő,

önmegvalósító,

színes

tevékenységrendszerben, ahol az egészséges életmódra nevelés és a környezettudatos magatartás
kialakítása a középpontban áll. Feladatainkat a családdal való szoros együttműködésben, érzelmi
biztonságot, szeretetet közvetítő légkörben valósítjuk meg. Tanítványainkat egymás elfogadására,
tiszteletére neveljük. Munkánkban figyelembe vesszük a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális,
illetve társadalmi hátteréből adódó sajátosságait.

Intézményünkben dolgozó szakemberek az emberi értékek minél teljesebb kibontakoztatására
törekszenek. Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kap a sokszínű, személyiséget
gazdagító érzelmi, erkölcsi nevelés, melynek során a tanuló teljes személyiségének fejlesztésére,
autonómiájának kibontakoztatásán van a hangsúly.
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Az intézmény egységei
1. óvoda,
2. általános iskola, fejlesztő nevelés-oktatás
2. szakiskola és készségfejlesztő iskola
3. kollégium
4. utazó gyógypedagógiai hálózat az gyüttnevelést segítő intézmények és pedagógusaik
részére
1. Iskolatörténeti áttekintés

Iskolánk 2015.09.01-től önálló intézményként működik. Az ezt megelőző időszakban a Békés
Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium, 2007-ben szerveződött intézmény
egységeként működött. 2007-ig két különálló intézmény látta el ezt a gyógypedagógiai feladatot
Tarhoson 1958-tól, illetve jelenlegi székhelyünkön Békésen 1983-tól. A magyarbánhegyesi
tagintézmény az 1959/60-as tanévben kezdte meg működését megyei fenntartású intézményként.
Kezdettől fogva enyhe értelmi fogyatékosok bentlakásos gyógypedagógiai intézeteként funkcionál.
A folyamatos változásokat követően 2014. június 06-án a fenntartó engedélyezte a térségben
hiánypótló feladatellátást, a gyógypedagógiai óvodai nevelést, ellátást
A 2014/2015. tanévtől új szakmákkal bővült a szakmai kínálat: bőrdíszműves, bőrtárgy készítő, kerti
munkás, számítógépes adatrögzítő és családellátó szakokkal.
2016. augusztus 12-től az intézmény a békési székhelyű Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium Magyarbánhegyesi Tagintézményeként
folytatja működését.

A békési székhelyen óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium, a
Magyarbánhegyesi Tagintézményben óvoda, általános iskola, szakiskola és kollégium működik.
Iskolánk feladata kezdetektől fogva a testi, érzékszervi, értelmileg sérült, autizmus spektrumzavarral
és a pszichés funkciók zavarával küzdő gyermekek nevelése-oktatása valamint kollégium biztosítása.
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2. Helyzetkép

Gyermekeinket a Pedagógiai Szakszolgálatok javaslata alapján fogadjuk. Ebben az értelemben
iskolánk „bemenet-szabályozott” intézmény.
Óvodásaink, tanulóink fejlesztésénél figyelembe vesszük tanulási nehézségeiket, differenciált
szükségleteiket.

Komplex

gyógypedagógiai

fejlesztéssel,

logopédiai

megsegítéssel,

mozgásterápiával biztosítjuk fejlődésüket.
Az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek nevelését-oktatását célzott pedagógiai ellátással, az
egyéni sajátosságok figyelembevételével biztosítjuk.
Az általános iskolát követő, a szakképzést megelőző előkészítő kilencedik osztályokban elsősorban
pályaorientációs képzés illetve közismereti tárgyakhoz fűződő ismeretek megerősítése folyik. Csak
ezt követően kerülhetnek a szakképző osztályokba a tanulók. Jelenleg több OKJ-s szakmában történik
képzés:
Békési Székhelyen:
 kifutó jelleggel konyhai kisegítő (2 éves rész szakképesítés)
 szőnyegszövő (4 éves szakképesítés)
 sütőipari és gyorspékségi munkás (2 éves rész szakképesítés)
 2017/2018-as tanévtől lakástextil-készítő (2 éves rész szakképesítés)
 2019/2020-as tanévtől számítógépes adatrögzítő (2 éves rész szakképesítés)
A gyakorlati oktatást belső és külső gyakorlati helyeken végezzük.
Magyarbánhegyesi Tagintézményben:
 számítógépes adatrögzítő (2 éves rész szakképesítés)
 kifutó jelleggel családellátó (2 éves rész szakképesítés)
 kerti munkás (2 éves rész szakképesítés)
 bőrdíszműves (4 éves képzés)
A gyakorlati oktatást belső, valamint külső gyakorlati helyeken végezzük.
Középsúlyos értelmileg akadályozott tanulóinknak mind a két intézményben a 2017/2018-as tanévtől
lehetőségük van a 10. évfolyam befejezése után szövött tárgy és agyagtárgy készítő, valamint
irodatecnikai eszközök alkalmazása és mézeskalács készítő modulok keretében tanúsítvány
megszerzésére.
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A tantestület profilja:
Tantestületünkben többségében női kollégák dolgoznak, a férfi kollégák aránya évről évre enyhén
emelkedő tendenciát mutat... Az oktató-nevelő munka a pedagógiai program, valamint helyi tanterv
alapján folyik. A kerettantervi háttér alapján, a tantestület által elfogadott tantárgyi struktúra adja a
napi oktató tevékenység rendszerét. A havonkénti rendszeres egyeztető megbeszélések, a közös
programok lebonyolítása, a bemutató foglalkozások, a sportnapok, kulturális rendezvények, nyílt
napok, a dolgozók szakmai felkészültsége, a közös az oktatásüggyel összefüggő előadások a
gyermekközösségek, és a szakma iránti elkötelezettséget tükrözik.
Az intézmény infrastruktúrája fejlesztésre szorul. A tanításhoz szükséges alapvető eszközök
rendelkezésre állnak, informatikai felszereltségünk bővítésre szorul. A fejlesztésekhez használt
speciális eszközök többnyire rendelkezésünkre állnak.
A mindennapi munkánkat egy intézményünkben működő alapítvány és egy sérülteket segítő
sportegyesület segíti.
2.1.

Az intézmény feladata, alaptevékenysége

óvodai csoport (3)
 középsúlyos értelmi fogyatékos csoport (1-8. évf.)
 általános iskolai csoport (1-8. évf.)
 előkészítő, szakiskolai és készségfejlesztő iskolai évfolyam
 autista tanulók csoportjai (5-8 évf., 2017. szeptembertől készségfejlesztő 9. osztályfelmenő
rendszerben)
 fejlesztő nevelés-oktatás csoportjai és otthoni ellátás keretében
 2*100 fős gyógypedagógiai kollégiumi férőhely
 utazó gyógypedagógusi hálózat
 Intézményünkben sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók sérülésspecifikus
gyógypedagógiai ellátása történik.
 Állapotuknak megfelelő óvodai, iskolai, speciális szakiskolai nevelése és oktatása, logopédiai
feladatok ellátása, fejlesztő nevelés-oktatás, gyógypedagógiai tanácsadás biztosítása.
 Változó létszámmal beiskolázásra kerülő, autisztikus tüneteket mutató és autista tanulók
nevelése, oktatása.
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 Egész napos oktatásszervezési mód keretében tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
biztosítása.
 Kollégiumi szálláshelynyújtás saját diákjaink számára.
 Az utazó szakember hálózat keretében a többi gyermekkel együtt nevelt, integrált, sajátos
nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztése utazó gyógypedagógusi megsegítéssel,
pedagógusok részére tanácsadással.
 OKJ, főiskolai és egyetemi szintű képzésben részt vevő hallgatók gyakorlati képzése.
2.2.

Az intézmény önértékelése

Intézményünkben a gyermek áll a középpontban. Cél, hogy a gyermek saját lehetőségeinek
megfelelő, minél optimálisabb szintre juthasson egyéni fejlődési ütemének figyelembevételével.
A pedagógusok a gyermekek szükségleteiben gondolkodnak, a gyermekek biztonságérzetének
kialakítására és elfogadottság érzésének kielégítésére törekednek.
A tanulásszervezés minden mozzanatában nyomon követhető az előítélet mentesség, a tolerancia, a
biztonságos légkör, az érzelmi biztonság adására való törekvés, a derűs, oldott, gyermekekre
koncentráló természetes közeg. A pedagógus szerepe az együttműködésben nyilvánul meg. Feladata
az optimális tanulási feltételek megteremtése, a szükséges eszközök biztosítása, a feladatsorok,
tevékenységrendszerek és ismeretszerzés munkaformáinak végiggondolása, megszervezése az
együttműködés. A tanítás-tanulási folyamat során a csoport összetételének megfelelően alkalmaz
egyéni, páros és csoportos tanulásszervezési módokat. A tanár figyel az egyéni tanulási igényekre,
tanulási stílusokra. Törekszik a folyamatos visszacsatolásra, objektív értékelésre. Biztosítva a reális
önbecsülés és önértékelés kialakulását. Az eltérő kulturális, társadalmi helyzetből fakadó
különbségeket nyitottan és elfogadással veszi figyelembe. Az esetleges konfliktusokat hatékonyan
kezeli. Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógusokkal, az integrációban résztvevő szakemberekkel,
társadalmi intézményekkel.
A tanítási-tanulási folyamat sikerességét az új tanulási eljárások, projekt, témahét alkalmazása
biztosítja, komplex folyamattá téve a tanulást. Mindezt az alkalmazott módszerek életszerű kerete, a
cselekvésből kiinduló gondolkodás, a felfedeztető tanulás, differenciálás és tevékenységközpontú
fejlesztés szolgálja. Fontos az új szakmai gondolkodásmód, pedagógus személyisége, a szakmai
hitelesség, a megfelelő végzettség, a továbbtanulás, az önképzés. Az intézmény pedagógusai
tudatosan használják az IKT eszközökkel támogatott oktatást, folyamatosan tájékozódnak a
tudásfejlesztés lehetőségeiről. Az évek során felhalmozódott tudás és tapasztalat átadására lehetőség
nyílik a képzéseken, tanácsadásokon, munkaközösségi értekezleteken, tapasztalatcseréken.
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3. Az iskola tanulói, szociokulturális helyzetük

Tanulóink a szakértői bizottság javaslatára, általában Békés városából, a környező településekről,
illetve a járásból, a magyarbánhegyesi tagintézménybe a teljes megyéből, főként a dél-békési régióból
kerülnek beiskolázásra. Az elmúlt évek átlagában a 180 főt meghaladó tanulólétszámát többségében
tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos és autista gyermekek
alkották.
A tanulóink nagy arányban a társadalom perifériáján élő, hátrányos helyzetű családi környezetből
kerülnek ki. A többnyire alacsony jövedelmű, munkanélküli, létminimum határán élő, alkalmi
munkából élő szülők, csonka családok nehezen, vagy egyáltalán nem tudják vállalni az iskolába
járással

kapcsolatos

terheket.

Az esélyek kiegyenlítése érdekében a kollégiumi felvételkor figyelembe vesszük a család
szociokulturális helyzetét is. Kiemelten kezeljük a cigány etnikumból érkező, halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók kulturális, szociális megsegítését.
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III. AZ

ISKOLÁNKBAN

PEDAGÓGIAI

FOLYÓ

ALAPELVEI,

NEVELŐ-OKTATÓ

ÉRTÉKEI,

CÉLJAI,

MUNKA
FELADATAI,

TERÜLETEI,
ESZKÖZEI,

ELJÁRÁSAI
1. Nevelő- oktató munkánk területei
 Óvodai nevelés
 Általános iskolai nevelés-oktatás
 Fejlesztő nevelés-oktatás
 Szakképesítés megszerzésére felkészítő előkészítő szakiskolai, szakiskolai oktatás,
 Készségfejlesztő iskolai oktatás
 Utazó gyógypedagógusi hálózat
 Kollégiumi nevelés-oktatás
1.1.

Óvodai nevelés

A sérült óvodás korú gyermekek speciális nevelési szükségletéhez, életkori, érési sajátosságukhoz
igazodó támasznyújtás, az érzelmi biztonság nyújtásán túl törekszik:

 A kisgyermek fejlődéséhez szükséges szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkört teremtsünk
tevékenységük sokszínű megszervezésével, a játék hangsúlyozásával.
 Alakuljanak ki a gyermekekben az egészséges életvitelhez szükséges alapvető szokások.
 A testi-lelki készségek, képességek sokoldalú fejlesztésére, úgy, hogy közben
alkalmazkodunk a gyermekek életkori sajátosságaihoz és az egyes gyermekek eltérő
fejlődési üteméhez, hogy a számukra legmegfelelőbb iskolatípusban kezdhessék meg
tanulmányaikat.
1.2.

Általános iskola

 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység hatékony alkalmazása.
 Egyéni és kiscsoportos formában differenciált, a szükségletekhez igazodó fejlesztés
biztosítása.
 Terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával a tartós tanulási akadályozottságot, magatartási
zavart mutató tanulókat (korlátaikhoz mérten) hatékonyan fejlesszük.
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Tanulásban akadályozott tanulók alapfokú nevelése, oktatása
 Eltérő tanterv szerint SNI tanulók alapfokú iskolai nevelése, oktatása
 Többszintű differenciálás, egyéni megsegítés a tanórákon és a habilitációs, rehabilitációs célú
foglalkozásokon
 Diszlexia-, diszkalkúlia, diszgráfia korrekció, reedukáció
 Kooperatív tanulás, projektmódszer, tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása
 Kreatív képességek művészeti tehetséggondozás
 Úszásoktatás, terápiás lovaglás
Értelmileg akadályozott tanulók alapfokú nevelése, oktatása
 A tanulók mozgásának, beszédének, pszichés funkcióinak, szociális készségeinek fejlesztése
 Logopédiai, gyógytestnevelési megsegítés
 Kreatív képességeinek kibontakoztatása, tehetséggondozása
 A tanulók szociális és kognitív képességeinek mérése TARC és PAC teszttel
Autizmussal élő tanulók fejlesztése
 A többségi intézményekben nem integrálható, autizmusban érintett tanulók megsegítése más
SNI tanulókkal együtt és külön
 Autizmus specifikus fejlesztés biztosítása, egyénre szabott felmérésekkel, a tananyag, és
taneszközök adaptálásával, protetikus, bejósolható, érthető környezet feltételeinek
megteremtésével
1.3.

A fejlesztő nevelés – oktatás

 A fejlesztő nevelés-oktatás a tanév rendjéhez igazodó, a tankötelezettség teljes időtartama
alatt.
 Rehabilitációs célú, az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat.
 A nevelés-oktatás fejlesztési területeinek tartalma tanítási évfolyamokra nem tagolódik.
 A

pedagógiai

munka

szakaszolása

a

tevékenység

tartalmi

kínálatának

életkori

sajátosságokhoz alkalmazkodó strukturálásában, koncentrikus bővítésében jelenik meg.
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1.4.

Szakképzés

 Tanulásban akadályozott, tanulási, viselkedési zavarokkal és nehézségekkel küzdő tanulók
szakirányú képzése (szőnyegszövő, kerti munkás, konyhai kisegítő, sütőipari- és
gyorspékségi, számítógépes adatrögzítő, bőrtárgy készítő, bőrdíszműves, családellátó
szakmacsoportokban)
 A szakképzés célja: nyújtson differenciált segítséget a gyógypedagógiai vagy többségi
alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva a szakma tanulásához, a társadalmi
beilleszkedéshez, a felnőtt életre való felkészüléshez
 Tegye képessé a fiatalokat arra, hogy társadalmunk rendezett életvitelű, eredményesen
dolgozó tagjaivá váljanak.
1.5.

Készségfejlesztő iskola

 Értelmileg akadályozott tanulók szakiskolai nevelése, oktatása (önlló életkezdésre nevelés,
 A szakképzés célja: A 10. illetve 12. évfolyamot befejezett értelmileg akadályozott fiatalok
ismerkedjenek meg a fent említett tevékenység értékteremtő lehetőségeivel és gyakorlati
alkalmazásával.
1.6.

Utazó gyógypedagógusi hálózat

A szakmai közösség tevékenységét, jogköreit a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 118.§(1)-(3)
bekezdése szabályozza.
Az EGYMI az SNI-s gyemekek együtt nevelését segítő pedagógusok bevonásával szakmai
munkaközösséget működtet, melynek célja: a többségi óvodákban, iskolákban gyógypedagógiai
ellátásra szoruló gyermekek, tanulók ellátásának érdekében a pedagógusok részére szakmai
tanácsadás.
1.7.

Kollégium

 A bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók
szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres
életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása.
 Fogyatékos tanulóknál a fogyatékosság okozta egyéni szükségletek figyelembevételével az
életkorukhoz, egészségi és mentális állapotukhoz mért speciális ellátást, segítségnyújtás.
 Személyes gondoskodással a kikerülő fiatalok habilitációja, rehabilitációja.
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 A szülőkkel, nevelőszülőkkel folytatott intenzív munka révén az eredményes szocializáció
biztosítása.
2. A nevelés-oktatás alapelvei, szakaszai

A közoktatási intézményekben folyó oktató-nevelő munka elsődleges alapelveit a köznevelési
törvény határozza meg. Pedagógiai koncepciónknak, iskola- és nevelés-filozófiánknak az alapja és
mozgatórugója a gyermek, hiszen iskolánkban minden őérte történik. A folyamat aktív részese és
alakítója a szülő, aki a nevelés, a gyermeki személyiség fejlődésének folyamatában a legfontosabb
szerepet játssza, s a legnagyobb felelősséget viseli. Az iskola a szülő partnere ebben a folyamatban a
tudásgyarapítással, a személyiségformálás lehetőségeinek gazdagításával. Közös munkánk csak úgy
lehet eredményes, ha az „iskolahasználók” köre: a tanulók, a szülők és a pedagógusok
együttműködve, közös erkölcsi alapvetéssel, közmegelégedéssel élnek és dolgoznak együtt. Erkölcsi
értékrendünknek megfelelően olyan iskolai belső világot hozunk létre és tartunk fenn, amely
gyermek- és emberközpontú, amely egymás elfogadására, megbecsülésére, szeretetére, tiszteletére
épül. Az intézményben folyó oktatás nyelve magyar. Ennek érdekében az alábbi alapelveket kívánjuk
kiemelten érvényesíteni:
 A személyre szabott oktatás-nevelés elve
 Az intézményhasználók igényeit támogató környezet kialakításának elve
 Az együttműködés elve
 Az értékek tiszteletének elve
 A társadalmi igény és az egyéni érdek összhangjának elve
A társadalmi igény és az egyéni érdek összhangjának elve: intézményünk, alapozva a múlt
értékeire és képviselve a jelenlegi társadalmi értékrendet a gyermekek, tanulók képességeinek
kibontakoztatásával és fejlesztésével arra törekszik, hogy társadalmi eligazodásukat, boldogulásukat,
mint alapvető emberi érdekeket segítse. Feladatunk, olyan tanulmányok felé irányítani figyelmüket,
ahol önmaguk és a társadalom számára hasznos, tartalmas életet tudnak élni. Igyekszünk olyan
élethelyzeteket teremteni, ahol a kisgyermek, a serdülő és a fiatal ember egyaránt megtalálja a neki
megfelelő alternatívákat, ahol szakemberek segítségével a hétköznapok során alakul ki minden
gyerek, tanuló saját sikeres élete.
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Az értékek tiszteletének elve: világnézetileg és politikailag semlegesen törekszünk az örök emberi,
erkölcsi értékek ápolására, megbecsülésére: személyes, tanári példaadással, mintaértékkel. Tanulóink
személyiségét tiszteletben tartva kívánjuk fejleszteni értékrendszerüket. Nyitottak vagyunk az
újonnan keletkezett társadalmi értékekre. A természeti és társadalmi értékek közvetítésével előítéletmentesen kívánunk nevelni az emberek tiszteletére, szeretetére, a másság elfogadására. Az
intézményi munkában, életben elvetjük a negatív diszkriminációt. Az egyének jogainak gyakorlása
és érdekeinek érvényesítése nem korlátozhat másokat jogaik gyakorlásában és érdekeik
érvényesítésében.
Az együttműködés elve: Intézményünk minden dolgozója, beiskolázott tanulója és az iskola szülői
közössége együttműködik egymással, tiszteletben tartva nemzeti és helyi hagyományainkat nemzeti
hovatartozásunkra és európaiságunkra támaszkodva. A programban megfogalmazott valamennyi
színtéren és módon törekszünk az intézményhasználókkal a folyamatos kapcsolattartásra. A tanárdiák közvetlen mindennapos kapcsolatában elsősorban a személyességre törekszünk, elkerülendő a
sablonosságot, általánosítást. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a nevelői hatások egy irány
felé közelítsenek, de elismerjük az egyéniségeket. Igyekszünk megértetni, hogy minden tudást csak
munkával lehet megszerezni, ebben társa a tanulónak a pedagógus.
Az intézményhasználók igényeit támogató környezet kialakításának elve: intézményünkben
érezze jól magát a gyermek, a diák, a tanár, a dolgozó, s a hozzánk bejövő szülő, vagy bárki, tehát jó
intézményi légkör legyen, munkáját szerető tanárokkal, s tanulni akaró diákokkal, mivel ez közös
életünk, munkánk helyszíne „együtt egymásért” jelszóval. Intézményünkben olyan légkört kívánunk
kialakítani, ahol az alkalmazottak és a gyermekek, tanulók egyaránt jól érzik magukat, ahol
természetes a jóindulat, segítségadás a tanulmányi munka és az élet adta egyéb problémahelyzetek
megoldásában.
A személyre szabott oktatás-nevelés elve: következetes, egységes, hiteles, szakmailag és
pedagógiailag is igényes nevelői munkával minden tanulónkat életkori sajátosságainak,
képességeinek,

érdeklődésének,

adottságainak

megfelelő

nevelésben

és

oktatásban,

tehetséggondozásban, illetve felzárkóztatásban részesítjük. Munkánkban fontos szerepet szánunk az
emberi ismeretszerzés folyamatának módszeres elsajátíttatására. Társadalmilag szükséges és
egyénileg lehetséges képességek intenzív és differenciált fejlesztésére törekszünk. Fontosnak tartjuk
az egyéni bánásmódot, a folyamatos sikerélmény biztosítását, a gyermekek, tanulók teljes
személyiségének fejlesztését, melyet elsődlegesen a közvetlen tapasztalatszerzésen keresztül
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élményszerű oktató-nevelő munkával kívánunk biztosítani. Hisszük, hogy a ránk bízott sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók optimálisan fejleszthetők pedagógusaink egymást kiegészítő,
segítő nevelőmunkája által. Munkánkat a humanitás, az empátia, az elfogadás és a türelem hatja át.
Segít bennünket a tanítványok iránt kialakult szeretet, az elkötelezettség és elszántság. Intézményünk
tevékenysége során a különleges sérülékenység figyelembe vételével igyekszik hozzájárulni ahhoz,
hogy a fogyatékosságok következményeit enyhítse és a károsodottakat a lehető legjobb
életminőséghez juttassa. A személyiségsérülést mérséklő, korrigáló, pozitív érzelmi légkör
kialakítására törekszünk a személyes kapcsolatok elmélyítése által is, hogy fiataljainkat felkészítsük
az állapotuknak, fejlettségüknek megfelelő vagy irányított, támogatott életútra, a társadalomba való
beilleszkedésre vagy visszatérésre a családba, ha az a visszafogadásra alkalmas.
A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők:
1. Óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig
tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.
2. Alapfokú nevelés - oktatás szakasza, amely az első évfolyamon kezdődik, a nyolcadik évfolyam
végéig tart és két részre tagolódik: az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó
alsó, és az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozat.
3. Fejlesztő nevelés-oktatás szakasza, amelyben a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak
a tanítási évnek az első napjától köteles részt venni, amelyben a 6. életévét betölti, és tart annak a
tanítási évnek az utolsó napjáig, amelyben betölti a 16. életévét. Továbbá addig a tanévnek az utolsó
napjáig vehet részt, amelyben a tanuló a 23. életévét betölti.
4. Az iskolai nevelés – oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza, amely az
alapfokú nevelés-oktatás szakasza után kezdődik, és a szakképző iskolában az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon fejeződik be.
Készségfejlesztő speciális szakiskolai 9-10. évfolyam, szakképzés 11-12. évfolyam.
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3. A nevelés-oktatás alapelvekből eredő célok megvalósulása intézményünkben
3.1.

Óvodai nevelés terén

Az óvodai nevelés célja olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a tünetek
változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket, a harmonikus
személyiségfejlesztést, a testi, a szociális és az értelmi érettség kialakítását, a hátrányok
kiegyenlítését, az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzését az iskolában történő beválás
érdekében.
A speciális nevelési szükséglethez, életkori, érési sajátosságokhoz igazodó támasznyújtás, az érzelmi
biztonság nyújtásán túl törekszik:
 a biztonságos, elfogadó, szeretetteljes légkör kialakítása:
o az óvodai élet tudatos szervezésével, a mindennapos szakszerű csoportos és egyéni
fejlesztőmunkával az értelmi, érzelmi biztonság megteremtése
 testi, szociális és értelmi képességek fejlesztése:
o speciális módszerek és terápiák alkalmazásával az észlelés, figyelem, gondolkodás,
mozgás fejlesztése, verbális és nonverbális kommunikáció kialakítása
 az interperszonális kapcsolatok, az én kép kialakítása, az önismeret fejlesztése, attitűdök,
normák kialakítása
 gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenység, játék biztosítása
 életkorhoz és egyéni képességekhez igazodó műveltségtartalmak és emberi értékek
közvetítése
 iskolai életre való felkészítés.
 a gyermekek képességeihez mérten a számukra a legmegfelelőbb iskolatípusban kezdhessék
meg tanulmányaikat.
3.2.

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza tanulásban akadályozott tanulók iskolai tagozaton

Célunk a gyógypedagógiai nevelésünk egészét átható habilitációs, rehabilitációs neveléssel a
korábban kialakult tudásbeli és szociális hátrányok csökkentése, az alkalmazható tudás képességének
és készségének kialakítása, piacképes szakképesítés megszerzésére irányuló ismeretek elsajátíttatása;
a fogyatékosságból eredő hátrányok leküzdésével, mérséklésével a tágabban értelmezett
szocializáció, az eredményes társadalmi beilleszkedés segítése.
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Feladatunk a tanulókban a társadalmilag hasznos magatartásformák kialakítása, a tanuláshoz
szükséges motiváció megteremtése, a munkavégzésre való szocializálás, a pályaválasztási döntés
megalapozása, a pályaválasztásra történő felkészülés előkészítése, a szakmatanuláshoz szükséges
ismeretek, alapkompetenciák elsajátíttatása, készségek és képességek fejlesztése, a tanulók
élettervezésének elősegítése, sikerélményhez juttatása a tanulásban és a munkában.
Feladatunk az iskolai és népi hagyományok ápolása, melyeket iskolai és iskolán kívüli programok
aktív

részvételével valósítunk meg (népi

játszóház, halloween-parti,

adventi

forgatag,

farsang,diáknap, húsvétolás, anyák napja, gyermeknap).
Az alsó tagozat 1-4. évfolyamán folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy:
 Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a
tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.
 Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe.
 Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a
magasabb társadalom értekei iránt.
 Az iskola adjon teret a gyermek játék és mozgás iránti vágyának.
 Az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését.
 Az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen,
alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen egyéni és kiscsoportos formában.
 A differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtás a képességek fejlesztése prioritást
kapjon.
 Történjen meg a hiányosan működő képességek korrekciója valamennyi területen és
osztályfokon.
 Terápiás eszközök, eljárások alkalmazása, a tartós tanulási akadályozottságot, magatartási
zavart mutató tanulók fejlesztésében.
 A személyiség gazdagítása az önelfogadással, a mások elfogadásával, a toleráns
magatartással.
 Az autista gyermekeket hozzásegítse a társadalmi beilleszkedéshez, a gyermek
képességszintjének megfelelő szociális viselkedéshez, illetve az ezt megalapozó elemi
készségek fejlesztéshez, tanításához
Változatos eszközök, módszerek alkalmazása, mely elősegíti a tanulót abban, hogy legyen képes
szociális

kapcsolatokban

tájékozódni,

kapcsolatokat

fenntartani,

közösségi

normákhoz

alkalmazkodni, konvencionális szabályokat betartani. Ismerje, fogadja el az alapvető emberi
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értékeket viselkedésében és jelenítse meg ezeket egyszerű szociális kapcsolataiban, mindennapi
életében.
A felső tagozat 5-8. évfolyamán folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy:
 Nevelésünk jó alapja legyen a fenntartható életmódnak.
 Folytassa az alsó tagozat nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését.
 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában figyelembe vesszük, hogy ez az egységes
rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik.
 Figyelembe vesszük, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés
útján szerzett tapasztalatokhoz.
 Figyelembe vesszük, hogy a 13-14 éves kortól (serdülőkor kezdete) egyes tanulók
ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás.
 A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú,
szocializáltságú, kultúrájú gyermekeket együtt neveljük.
 A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítsük fel a
továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre.
 Az oktató-nevelő munkánk alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes
gyakorlására.
 Tanulóinkat készítsük fel a továbbtanulásra, a továbbképzésre.
 Integrált körülmények között képes legyen adekvát viselkedésre. A személyiségében rejlő
pozitív értékeket tudja megjeleníteni a társadalom felé.
 Az autista gyermekeket hozzásegítse a társadalmi beilleszkedéshez, a gyermek
képességszintjének megfelelő szociális viselkedéshez, illetve az ezt megalapozó elemi
készségek fejlesztéshez, tanításához
Az alsó tagozat 1-4. évfolyamán folyó nevelő-oktató munkánk feladatai:
 A tanuláshoz alapvetően szükséges pszichés funkciók fejlesztése, a személyre szóló fejlesztés.
 A kisgyermekben fejlesszük a tanulói kíváncsiságra, érdeklődéseire épített felelősségtudatot,
az akaraterőt, és előmozdítsa érzelemviláguknak gazdagodását, motiváltságukat
 Mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat és problémamegoldáshoz.
 Alapozza meg a tanulási szokásokat.
 Támogassa az egyéni képességek kibontakozását.
 Működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában.
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 Törekedni kell azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szociális,
kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű fejlődéséből fakadnak.
 Tudatosítjuk a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket.
 Erősíteni kell a humánus magatartásmintákat, szokásokat.
 A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését.
 Habilitációs, rehabilitációs tevékenységünk feladata a megismerő képesség, az emlékezet, a
figyelem fejlesztése az észlelés, képalkotás folyamatain keresztül, a cselekvés szabályozás
belső feltételeinek folyamatos kialakítása, fejlesztése, a beszéd formai és tartalmi oldalának
megerősítése.
A gyermekek speciális nevelési szükségletéhez eltérő fejlődési üteméhez, érési sajátosságaihoz
igazodó támasznyújtáson túl a személyiség biztonságérzetének megteremtésével, optimális
feltételrendszer biztosításával, a sajátos nevelési igényű gyermeket körülvevő elégtelen
kapcsolatrendszerből adódó zavarok feloldása.
A felső tagozat 5-8. évfolyamán folyó nevelő-oktató munkánk feladatai:
 A megismerési módszerek továbbfejlesztése.
 Segíteni a tanulókat abban, hogy képességeikhez mérten jól megtanuljanak olvasni, írni,
számolni, kritikusan gondolkodni, és megszerezni olyan más kompetenciákat,amire az életben
szükségük lehet.
 Az egyre önállóbb tanulási tevékenység hangsúlyozása a tanulók fejlettségi szintjének
megfelelően.
 A szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, kialakult
szokásokra épülő fejlesztés.
 A tanítási-tanulási folyamatban a verbális szint előtérbe helyezése (és differenciáltan a
manipulációs és a képi szint jelenléte is).
 Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való
harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek.
 A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók
önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését,
empátiáját.
 Tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és néhány általános
jellemző szabályát.
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 Tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebb fogalmát és ezek fontosságát a
közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásában.
 A demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti
felelősségre, a mindennapi magatartásra.
 A nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása, és ápolásukra való nevelés.
 Fejlessze a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, a pozitív állampolgári értékrendet,
képviselje az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt.
 Erősítse az Európához való tartozás tudatát és egyetemes értelemben is késztessen más népek
hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére.
 Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására.
 Fejlessze a gondolkodási, tanulási kommunikációs képességeket.
 A társadalmi beilleszkedés érdekében elsődleges feladat a társas kapcsolatok fejlesztése, a
konfliktus kerülő és feloldó magatartás erősítése, felkészítés a családi szerepekre, az önálló
életvezetésre.
 A kognitív képességek fejlesztésében a verbális szint megerősítése kerül előtérbe, a
műveletek, feladatmegoldások menetének értelmezése, a szabályok alkalmazása analóg
feladatokra, ok-okozati összefüggések keverése, a rendszerezési, a történelmi időben való
tájékozódó képesség megerősítése.
Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai munka eredményeként a nevelő-oktató munka évei
alatt a tanulók jussanak el saját fejlődési lehetőségeik maximumára.
A tudáselemek szintetizálása, a képességstruktúra megszilárdítása járuljon hozzá a köznapi életben
alkalmazható gyakorlati ismeretek elmélyítéséhez, melyek birtokában eredményesen szervezhetik
mindennapjaikat.
A magyarbánhegyesi tagintézmény ellátja a normál intellektusú, sajátos nevelési igényű
gyermekeket is.
3.3.

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza értelmileg akadályozott tanulók iskolai tagozaton

Az értelmileg akadályozott tanulók igen eltérő egyéni adottságokkal bírnak, fejlesztésük során,
egyénenként is eltérő nevelési és oktatási igények és szükségletek jelentkeznek.
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 Az értelmileg akadályozott tanulók személyiségfejlődését jelentősen módosítja a
kommunikáció, a beszéd fejlődésének sajátos útja, a megismerő funkciók késleltetettsége, a
lassú tempó, a figyelem ingadozása, az alacsony fokú terhelhetőség.
 Az értelmileg akadályozott tanuló nevelésének, oktatásának alapelve, hogy a sérülésből adódó
hátrányos következményeket segítsen csökkenteni vagy ellensúlyozni.
 A tanulóink eredményes fejlesztése (együttműködve a családdal, folytatva a korai fejlesztést,
óvodai nevelést) egymásra épülő gyógypedagógiai segítségnyújtást jelent.
 A sajátos nevelési igényű, értelmileg akadályozott tanulók oktatása során is érvényesítjük az
arányos terhelés mellett az egész életen át való alkalmasság kiépítését és a társadalmi
integráció legszélesebb körű elérését.
 Az eltérő egyéni adottságok miatt tanulóink fejlesztése során egyénenként is eltérő nevelési
és oktatási módszerek szükségesek
A nevelés, oktatás célja

 Támaszkodjon a gyógypedagógiai nevelés a tanulók meglévő képességeire, pozitív
tulajdonságaikra és érzelmi kötődéseik gazdagságára.
 Segítsük és irányítsuk az ismeretszerzés, feldolgozás és alkalmazás folyamatát
 A fejlesztés történjen, szemléletes képi rávezetéssel, cselekvésbe ágyazott
 ismeretszerzéssel, hisz tanulóink fogékonyabbak a szenzorikus és mozgásos közlések
befogadására
 Az ismeretszerzés tervezésénél számoljunk a tanulók rövid idejű odafordulásával és
tevékenységi

kedvével,

a

figyelemkoncentráció

zavarával,

a

verbális

tanulás

nehezítettségével, az alacsony motiváltsággal.
 A tanulási tempó, a bevésés jelentős változása, a tanulási helyzetekhez való kötődés, a
bizonytalan megőrzés, a pontatlan felidézés miatt, tervezzük a fejlesztés idejének növelését,
a fokozott mennyiségű és eltérő helyzetekben végzett gyakorlást.
 A fejlesztés, nevelés során folyamatosan tartsuk szem előtt a szociális képességek területén
jelentkező akadályozottságok (pl. a normakövetés képességének zavara, a kooperatív
készségek és az önfegyelem hiánya, a kommunikációs zavarok, a kritikátlanság) korrekcióját.
 A fejlesztést nehezítő külső tényezők (hospitalizáció, nem elfogadó szülői magatartás, a
diszharmonikus személyiségfejlődés következményeként fellépő magatartászavar stb.) esetén
különös hangsúlyt kell helyezni az egyéni megsegítésre.
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 Biztosítsunk az egész életre szóló védő-irányító, de az önálló személyiséget is kibontakoztató
nevelést
 Igazodjunk a speciális nevelési szükségletekhez, életkori, érési sajátosságokhoz és nyújtsunk
differenciált segítséget és érzelmi biztonságot.
 Óvjuk növendékeink testi, lelki egészségét
 Járuljunk hozzá a tanulók esélyegyenlőségének biztosításához (etnikai, valamint állami
nevelésben részesülő tanulók esélyegyenlősége).
 Segítsük a sérült fiatalok képességeikhez, adottságaikhoz mérten minél eredményesebb
önellátásukat, szociális beilleszkedésüket
3.4.

Fejlesztő nevelés-oktatás

A fejlesztő nevelés-oktatás célja
 A köznevelésben való részvétel lehetőségének a biztosítása.
 A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztése, nevelése, gondozása.
 Hosszú távú célunk, hogy tanulóink felkészüljenek a felnőtt életre, megfeleljenek a társadalmi
elvárásoknak, elősegítve ezzel a társadalmi integrációjukat.
A fejlesztő nevelés-oktatás feladata
 Olyan környezet biztosítása, amely a tanuló testi, értelmi és szociális képességeinek
kibontakozását segíti.
 A normalizáció és a participáció alapelvei érvényesülésének biztosítása a nevelés, oktatás és
fejlesztés során.
 A környezet megismerésének elősegítése.
 Az énkép, önismeret kialakulásának segítése.
 Az önrendelkezés elismerése és a gyermekkor megélésének biztosítása.
 Testi és lelki egészség biztosítása, jó testi - lelki közérzet megteremtése.
 Segédeszközök felhasználása a fejlesztés, nevelés során.
 Esztétikai, érzelmi élményszerzés biztosítása
3.5.

Szakiskola 9-10. és 11-12. évfolyam
Célja:

 Az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe illesztése, alkalmazása,
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 A tanulók a speciális szakiskolai, szakiskolai nevelés-oktatás során sajátítsák el azokat az
ismereteket és készségeket, amelyek az önálló életvitelhez, a munkaerőpiacra történő belépéshez
és megmaradáshoz elengedhetetlenül szükségesek.
 A szakképesítések munkaterületeihez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
 Adott munkakörökben elvégzendő feladatok gyakoroltatása, az azokhoz szükséges tulajdonságok
(alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és
módszerkompetenciák) elsajátíttatása.
 A korábban kialakult tudásbeli és szociális hátrányok enyhítése,
 A tanuláshoz, szakmatanuláshoz szükséges motiváció megteremtése, erősítése,
 A szakmai vizsgára való felkészítés,
 Munkavégzésre való szocializálás, munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók
élettervezésének elősegítése, önálló életvezetés megalapozása.
 A gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva nyújtson
differenciált segítséget a szakma tanulásához, a társadalmi beilleszkedéshez, a felnőtt életre
felkészüléshez
 A képzés tegye képessé a fiatalokat arra, hogy társadalmunk rendezett életvitelű, eredményesen
dolgozó tagjaivá váljanak.
A szakiskola szakképző évfolyamain szakmai vizsgára történő felkészítés, vagy az életkezdéshez való
felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok
elsajátítását nyújtó képzés folyik. Az államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ)
szereplő szakképesítésekre való felkészítés esetén a szakképzési évfolyamok száma az OKJ-ben
megjelölt képzési idő, illetve – a közoktatásról szóló törvényben biztosított lehetőség alapján - a
sajátos nevelési igény típusához igazodó nyújtott képzési idő szerint történik.
A szakképzési évfolyamokon is kiemelt szerepet kap a tanulók adottságaihoz igazodó készség- és
képességfejlesztés, a komplex személyiségfejlesztés.
A célok érdekében a szakiskola feladata:
 Az alapfokon megszerzett műveltségi anyag szinten tartása és elmélyítése
 Az iskola érték- és normaközvetítő funkciójának érvényesítése a nevelés során a beilleszkedés
elősegítése érdekében
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 A tervszerű nevelő-oktatómunka során az alapképességek fejlesztése mellett a mindennapi
életben hasznosítható és továbbépíthető általános és szakmai ismeretek nyújtása
 A tanulók felkészítése a munkavállalói szerepre, a munkahelyi, a szakmai közösségekbe való
bekapcsolódásra
 Mindezt a tanulók eltérő fejlődéséből következő sajátos igények és lehetőségek
kibontakoztatásával, az életkori sajátosságok figyelembevételével, a fejlődés eltéréseit
korrigáló feldolgozás útján végzi.

Az értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő iskolai nevelése, oktatása
Készségfejlesztő iskola 9-10. évfolyam, szakképzés 11-12. évfolyam
A nevelés-oktatás feladata
A 2017/2018-as tanévtől elindtjuk az autista fiatalok 9. készsségfejlesztő osztályát is. Minden órán
autizmus speifikus módszerekkel, napirendbe ágyazottan folytatják tanulmányaikat. Állandó
gyógypedagógiai asszisztensi segítséggel történik a fiatalok nevelése oktatása. Tekintettel az autizmus
programra, külön rehabiitációs óraszám számukra nincs biztosítva, hiszen egyénileg történik az órai
differenciálásuk. A szakvéleményekben előírt speciális megsegítést (szomato..stb.) biztosítjuk a
tanulóknak.
 az ismeretek megerősítése, szintetizálása,
 a tudáselemek rendszerbe illesztése, alkalmazása,
 a védő-irányító, de az önálló személyiséget is kibontakoztató fejlesztés.
A készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás általános célja:
 A képzés nyújtson olyan ismereteket, fejlesszen munkavégzéshez szükséges készségeket úgy,
hogy a tanulók önmagukat minél jobban tudják ellátni,
 Legyenek képesek a fiatalok környezetükben tájékozódni és tevékenykedni, képességeikhez
mérten munkavállalóvá válni.
A készségfejlesztő iskolai képzés konkrét célja:
 Alakítsa ki azokat a kompetenciákat, amelyek alapvetően befolyásolják a felnőtt élet minőségét,
biztosítják a minél teljesebb önállóságot
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 Fejlessze és javítsa a tanulók kommunikációs szintjét az elemi szimbólumok, jelzések
felfogásában, a munkautasítások megértésében
 Fejlessze a szociális kapcsolatalakítást, a kulturált magatartási szokásokat, az önellenőrzés
képességét
 Gazdagítsa élményeiket a szűkebb emberi környezet történéseiben, a munkaörömök
befogadásában
 Erősítse testi fejlődésüket, higiénés kultúrájukat, alakuljon ki az egészséges életmód, környezet
tudatos magatartás igénye.
 Ismertesse meg a tanulókkal a munkafolyamatokat, a munkahelyet, a baleset megelőzésének
legfontosabb módjait, szokásait, törekedjen a rend, a tisztaság szokásainak kialakítására.
 nyújtson alapvető ismereteket a munkával és a társadalmi együttéléssel kapcsolatos jogokról és
kötelességekről, segítse elő azok megértését és betartását.
 Alakítsa ki a monotónia tűrést, hiszen az általuk végezhető munkák általában egyhangúak.

3.6.

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az EGYMI az együttnevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók befogadásának segítése,
illetve a többségi pedagógusok módszertani megsegítése érdekében jött létre.
A szakmai tanácsadások szükség esetén a az integráció helyszínén zajlanak.
Az EGYMI célja:
 Alakuljon át olyan modellértékű, képző-szolgáltató gyógypedagógiai forrásközponttá
intézményünk, ahol térségi összefogással magas színvonalú, minőségi szaktanácsadás, utazó
gyógypedagógusi hálózat működik.
 Minőségi szolgáltatásaival, járuljon hozzá az inklúzív nevelés megvalósulásához.
 A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését támogató szolgáltatások fejlesztésével
hatékonyabban valósuljon meg az inkluzív nevelés a többségi iskolákban.
Az EGYMI feladata:
 Az együttnevelésben részt vevő SNI gyermekek, tanulók beilleszkedésének segítése, a sajátos
nevelési igényből adódó hátrányok csökkentése, kompenzálása.
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 Támogató, szolgáltatási-, rendszer kialakításával, a különböző fogyatékosságú gyermekek
megsegítése.
 A hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok kialakítása és továbbfejlesztése.
 Belső műhelymunka fejlesztésével intézményünk szakmai munkaközösségeinek fejlődése.
 A különböző szakemberek közötti együttműködés kialakítása, szakmai műhelyek működtetése.


Szülők segítése, támogatása, kooperáció kialakításának segítése egyéb partnerekkel. Olyan
teamek, munkaközösségek létrehozása, amelyekben esetmegbeszélések, tapasztalatcserék során
összehasonlíthatják és kiértékelhetik a szakmai ismereteiket a szakemberek.



3.7.

Az együttnevelésben dolgozó gyógypedagógusok szakmai módszertani segítése.
Kollégiumi nevelés

Telephely:
 Békés, Szánthó A. u 8 sz. 100 férőhely, 3 szinten 22 szoba/4 fős, szintenként vizesblokkal, 3
szoba külön speciális, akadálymentesített, fürdőszobával.
 5666 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 81., 105 férőhely, 1 szinten 10 szoba/4-8 fős, 2
vizesblokkal.
A kollégiumi nevelés alapelvei, céljai
Az intézmény kollégiumában a mai kornak megfelelő körülmények között élnek diákjaink, nincs
zsúfoltság. A tárgyi felszereltségünk megfelelő, a tanulók tanulási, szabadidős tevékenységének
széles skáláját képes kollégiumunk biztosítani. Állandósultak a tanulócsoportok, a felvételi
követelményeknek megfelelő diákok az iskolai évek teljes időtartamára berendezkedhetnek, és
biztonságban érezhetik magukat. A pedagógiai munkánknak a közösségekre és azon belül, az egyénre
kell irányulnia. Törekedni kell arra, hogy tanulóinkban egyéni személyiségi jegyek alakuljanak ki.
Pedagógiai koncepciónk alapja a kreatív pedagógus személyiség. A kollégiumi nevelésben
alapvetően értékalkotás, értékközvetítés, értékválasztás valósuljon meg. Alapvető feladatunk olyan
emberi értékek, kultúraelemek, erkölcsi és magatartási normák kibontakoztatása, átadása, amelyek
személyiségbe beépülése teszi lehetővé az egyén stabilitását. Az alapvető értékek közvetítése között
szerepeljen a tanulás és a munka.
Az intézmény szolgáltatásai színvonalasak, vonzóak mind a szülők, mind a diákok számára. A
kollégium elismert és jó hírű intézmény, mely sikeres pályázatokkal és forrásbővítéssel növeli anyagi
lehetőségeit.
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„A kollégium jelenelvű kollégium.”
A jelenelvűség azt a meggyőződésünket fejezi ki, hogy az ember hétköznapjait a rövidebb távú
sikerekre törekvés, napi apró örömök, felmerült problémáknak, konfliktusoknak a feloldására
irányuló cselekedetek hatják át.
A kollégium dolga az, hogy olyan élethelyzeteket teremtsen, ahol a serdülő és fiatalember egyaránt
megtalálja a neki megfelelő alternatívákat, ahol a felnőtt szakemberek segítségével a hétköznapok
során alakul ki minden gyerek saját sikeres élete.

„A kollégium szabad kollégium.”
A szabadság az otthonosságot, a személyességet, a tanár-diák közvetlen mindennapos kapcsolatára
épülő együttműködését jelenti. A kollégium a családi viszonyokhoz hasonló módon igyekszik
segíteni a diákok mindennapjait. A szabadság a kollégium minden lakója által közösen elfogadott
alkotmányos életforma mindennapjait is jelenti. Teljes jogú tagként minden fiatal részt vehet a
kollégium belső életének alakításában. A kollégium élettérként, szolgáltató intézményként működik.
„A kollégium személyközpontú kollégium.”
Egyik legfontosabb alapelvünk, hogy a működés középpontjában az egyes gyerek áll. Ez azt
jelenti, hogy a kollégium szocializáló, ismeretközvetítő, képességfejlesztő, érték- és normaközvetítő
feladatra egyaránt vállalkozik. Minden egyes gyerek számára igyekszünk teljesíteni a számára fontos
és szükséges funkciókat.
„A kollégium nyitott kollégium.”
A nyitottság egyrészt fogadókészséget is jelent, mivel sok diák számára a kollégium az egyetlen,
ami lehetőséget, elérhetőséget biztosít a szervezett oktatásban való részvételre. Másrészt
kollégiumunk nyitott a társadalomban újonnan keletkező szakmai értékekre. Fontosnak tartjuk, hogy
helyi, regionális és országos szinten is kollégiumunk a kapcsolatait és a képviseletet úgy alakítsa,
hogy a szerzett tapasztalatok fejlődésünket szolgálják.
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Célunk, hogy diákjaink eredményesek legyenek iskolájukban, tanulási kudarcok miatt ne legyen
lemorzsolódás. Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek az önálló ismeretszerzés igényével és
eszközeivel, alakuljon ki vágyuk a magasabb műveltség megszerzésére.
Célunk, hogy önfegyelemmel, önismerettel, hasznosítható ismeretekkel rendelkező diákokat
bocsássunk ki kollégiumunkból, akik megállják a helyüket felnőtt életükben, rendelkezzenek olyan
önfejlesztő aktivitással, amely képessé teszi őket a továbbtanulás, a munka világába való belépésre.
Célunk világossá tenni diákjaink számára az egészség jelentőségét. Fő célunk olyan fiatalok
nevelése kollégiumunkban, akik tisztában vannak a testi-lelki egészség fontosságával. Célunk, hogy
aminél többen találják meg a fizikum, az értelem, érzelem harmóniáját
Célunk tudatossá tenni diákjainkban az ember és környezete, az ember és természet szoros
összefüggésrendszerét, az egymástól való függés és a beavatkozás következményeit, felhívni
figyelmüket a környezetminőség jelentőségére.
Célunk a hagyományok ápolása.
A céljaink megvalósítása érdekében feladataink:
 tanulástechnikák fejlesztése,
 önismeret fejlesztése,
 személyre szabott tanulási stratégiák kidolgozása,
 a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása,
 megfelelő tanulási környezet biztosítása,
 megfelelő humán erőforrás biztosítása,
 a szociális hátrányok enyhítése,
 beilleszkedési, magatartási nehézségek megoldása,
 önálló ismeretszerzés fejlesztése,
 könyvtárhasználat fejlesztése,
 az információkhoz való hozzájutás módszereinek megismertetése,
 folyamatos értékelés, visszajelzés, megerősítés, szokásformálás,
 tanulói önértékelés, közösségi értékelés.
 csoportfoglalkozások, előadások szervezése a testi-lelki egészség fontosságával
kapcsolatosan
 tudatosítani a különböző egészségkárosító szerekkel történő élés egészségi és jogi
kockázatát,
 személyes higiéné elsajátíttatása,
 sporttevékenység megszervezése,
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 sportversenyek, sporttalálkozók szervezése.
A tanulók életrendje
A kollégium külső és belső környezetét úgy alakítjuk ki, hogy családias, otthonos és esztétikus
legyen. Minden berendezési tárgy, eszköz, díszítő elem azt szolgálja, hogy a fiatalok otthon érezzék
magukat, és a kollégiumot sajátjuknak tekintsék.
A különböző szabályozók létrehozásánál figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat. A
kollégiumi tevékenységrendszer kialakításánál figyelembe vesszük az iskolai munkarendet.
Az egyéni és közösségi érdekek összehangolásával a munka, az aktív pihenés és a pihenés
egyensúlyát biztosítjuk, szem előtt tartva az egészséges életmód és életritmus követelményeit.
A tanulók tanulása szervezésének pedagógiai elvei:
 Minden diákunk számára megfelelő környezetet, a különböző tanulási szokások
figyelembe vételével megfelelő, nyugodt tanulási körülményeket biztosítsunk.
 Egyéni képességekhez, eredményekhez igazodva biztosítjuk az önálló időbeosztás
lehetőségét.
 Folyamatos ellenőrzést végzünk a hatékony tanulás érdekében.
 Az iskolai munkára, továbbtanulásra való felkészüléshez mindenki számára megfelelő
személyi, tárgyi feltételek állnak rendelkezésre.
 Minden gyerek számára elérhető legyen a tanári segítség.
A humán erőforrás fejlesztésénél fontosnak tartjuk az igényeknek leginkább megfelelő
végzettségű pedagógusok alkalmazását, hogy a különböző előképzettségű és képességű diákjaink
hátrányaik leküzdéséhez a számukra megfelelő segítséget megkapja. A nevelőtestület elkötelezett,
módszereiben, eszközeiben felkészült az egész életen át tartó tanulás igényének kialakítására.
A tanulók szabadideje szervezésének pedagógiai elvei:
 A szabadidejével a jogi normák betartása mellett minden tanuló maga rendelkezik.
 Kollégiumunk biztosítja a tárgyi és személyi feltételeket a szabadidő kulturált eltöltéséhez.
 A szabadidős programokat a tanulók igényei szerint szervezzük.
 A szabadidős foglalkozások szervezésében meghatározó szerepet kap az egészséges és
kulturált életmódra nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a sport, a környezet

35

megóvása, ápolása. Hangsúlyt fektetünk a fiatalok irodalmi és kulturális képességeinek
fejlesztésére.
 A diákkörök továbbfejlődését személyi és tárgyi feltételek biztosításával támogatjuk.
 Megkeressük a lehetőségeket kirándulások szervezésére.
Az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás.
A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a megfelelő
életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a
rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása. A tanulók
olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szokásokat tanulnak meg, amelyek segítik
őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának
megelőzésében.
A kollégium a diákok számára otthonos, kulturált, esztétikus közeget biztosít, ahol a tanulók jól
érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti is ízlésüket, igényességüket. Környezeti adottságai révén
hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmód iránti igény kialakulásához.
A kollégiumban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése során kiemelt figyelmet kap a saját
állapot pontos megértése, szükség esetén a gyógyászati, illetve az egyéb speciális eszközök
használata.
A kollégium környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak a
környezetük állapota iránt, és hogy értsék a fenntartható fejlődés fogalmát, továbbá hogy
életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt.
A kollégiumnak feladata a családi életre, a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált
kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra és az öngondoskodásra nevelés. A szeretetteljes,
bizalmi viszonyra alapozva segít a harmonikus nemi szerep kialakulásában, támaszt nyújt a szexuális
életben való tájékozódáshoz. A feladathoz kapcsolódóan fejlesztésre kerülnek a diákjaink
természettudományos, szociális és állampolgári kompetenciái.

36

A tanulók fejlődésének elősegítése
A tanulók tehetséggondozását segítő tevékenység elvei:
A kollégiumi nevelőtanárnak észre kell vennie a jó intellektuális képességekkel rendelkező, az
átlagosnál tehetségesebb tanulókat. Olyan feltételeket kell teremteni, amelyek lehetővé teszik minél
több képesség megmutatkozását, fejlesztését. Hatékony módszerekkel biztosítani szükséges a
speciális

képességek

fejlődését,

akár

kollégiumon

kívüli

lehetőségek

keresésével

is.

Tehetséggondozás során az egész egyéniséget fejlesztjük intellektuálisan, érzelmileg és szociálisan.
Megismerjük a tanuló szükségleteit és teret adunk kreativitásának. Segítséget nyújtunk a reális
énképének kialakításában.
 Minden fiatal tehetséges valamiben. Ennek felszínre hozása érdekében vállaljuk a segítő
pedagógus szerepet.
 Már az új kollégisták nyári táborában ismerkedünk a leendő kollégistáink érdeklődésével,
tehetségével.
 A kollégium tevékenységrendszerét úgy alakítjuk, hogy inger gazdag környezetben,
különböző

területeken

minden

diákunknak

lehetősége

legyen

tehetsége

kibontakoztatására, a megmutatkozásra.
 Lehetőséget és segítséget nyújtunk ahhoz, hogy a tudatos önfejlesztés igénye minden
fiatalban kialakuljon.
 A tehetséggondozásban az iskolával, családdal együttműködve az egész személyiség
fejlesztésére figyelünk.
A tanulók felzárkóztatását elősegítő tevékenység elvei:
 A felzárkóztatást segítő tevékenységek valós igényekhez igazodnak. A lemaradás
mértékének megállapításául az egyén képességei adnak alapot.
 A kollégium olyan támogató környezetet hoz létre, olyan módszerbeli megoldásokat
alkalmaz, hogy a tanulók motiváltakká váljanak, a felzárkózás belső igényből fakadjon.
Így biztosítjuk annak esélyét, hogy diákjaink választott iskolájukban eredményesen
végezzék tanulmányaikat.
 A felzárkóztatás egyénileg, illetve kiscsoportokban történik a hatékonyság érdekében.
 A pedagógusok az - igényeknek megfelelően - mindig a diákok rendelkezésére állnak.
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A tanulók önálló életkezdését, pályaválasztását elősegítő tevékenység elvei:
 A fiatalokban tudatosítjuk, hogy a társadalmi pozíciók mindenki számára nyitottak, és saját
szerepében minden egyes ember hasznos lehet.
 Az intézményen belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével a kollégium
elősegíti, hogy kialakuljon a reális önismeret, énkép, ezáltal a belső motiváltság.
 Személyiségfejlesztés során hangsúlyt kap a sikerorientáltságra, önmenedzselésre nevelés.
 Olyan hiteles információkat nyújt a kollégium, amely segíti a fiatalokat egy ilyen fontos
stratégiai döntés meghozatalában.
A hátrányos helyzetű tanulók segítése
A kollégiumi dolgozók kiemelt figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű gyermekekre. A
gyermekek fejlesztése érdekében kihasználják a közélet adta szociális képességek megmutatkozására,
ill. fejlesztésére (pl. különböző rendezvényeken történő szerepléssel) szolgáló programokat,
próbálnak minél intenzívebb kapcsolattal segíteni a gyermekek fejlődését.
Módszerek:
 a gyermekhez való állandó odafordulás (érdeklődés, partnerként való kezelése),
 cselekvésre, munkára, játékra bátorítás,
 kérdezésre való bátorítás,
 önálló ismeretszerzésre való ösztönzés,
 önálló problémamegoldásra való ösztönzés,
 beszélgetésekbe, vitákba való bevonás,
 szabadidő biztosítása az elmélkedésre, játékra,
 konstruktív kritika, önkritika gyakorlásának elsajátítása,
 képzeletfejlesztő, alkotásra serkentő feladatok adása.
A hátrányos helyzetű tanulóknál érvényesített nevelési elvek:
 általános intelligencia, intellektuális képességek, műveltség fokozott fejlesztése,
 a felismert speciális képességek fokozott fejlesztése, (egyéni ill. differenciált
foglalkozások megszervezésével)
 folyamatos motiváció:
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 elkötelezettség a feladataik, munkájuk, tanulásuk, kiválasztott pályájuk szerepeinek,
feladatainak megoldása iránt,
 érdeklődés, ambíció, kíváncsiság, tettrekészség, kitartás állandóan működő szinten tartása.
A közösségi élet fejlesztése
A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium diákönkormányzata. A
kollégiumnak biztosítja, hogy a diákok választott tisztségviselőik révén részt vehessenek a
tanulóközösségek mindennapi életével kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában,
valamint az elért eredmények értékelésében. A kollégiumi diákönkormányzat és a nevelőtestület
közötti kapcsolatot egy fő nevelőtanár közvetlenül is segíti. A diákönkormányzat vezetői kéthetente
terv szerint, ill. szükség esetén akár naponta is összeül. Kollégiumi közgyűlést tanulmányi
félévenként minimum egyet tartunk.
Lehetővé kell tenni, hogy a diákönkormányzat tagjai és vezetői megismerjék és a mindennapi
gyakorlatban felelősen alkalmazzák a demokratikus érdekérvényesítés, a problémamegoldás és a
konfliktuskezelés technikáit, módszereit. A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti,
folyamatosan ápolja és megújítja az önálló arculatához kapcsolódó hagyományait, erősíti a
kollégiumi közösség együvé tartozását.
A tanulók sportolási tevékenysége
Minden kollégista számára biztosítjuk a szabadidősport feltételrendszerét, pedagógus nyújtotta
segítséget, felügyeletet. Figyelembe vesszük a diákok érdeklődését, igényeit, életkori sajátosságaikat.
Változatos sportolási lehetőségekkel esélyegyenlőséget biztosítunk diákjaink számára. A napi
rendszeres (atlétika, labdarúgás, tollaslabda, erőemelés, grund birkózás, kosárlabda, asztalitenisz,
lovaglás) foglalkozásokkal biztosítjuk, hogy a sportolás állandó elemmé váljon a tanulók egészséges
életmódjának kialakulásában.
A tehetséges diákok versenyeken való részvételét szervezzük, támogatjuk. Külön kiemelendőnek
tartjuk,

hogy

diákjaink

sporttevékenységének

intézményegységünkben.
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megszervezésével

szaktanár

foglalkozik

A tanulók művelődési tevékenysége
Minden kollégistánk számára megfelelő információkat nyújtunk az őket körülvevő lehetőségekről.
A kollégium olyan támogató környezetet hoz létre, olyan módszerbeli megoldásokat alkalmaz, hogy
a tanulók motiváltakká váljanak, a művelődés iránti igény belső indíttatásból fakadjon.
Csoportalakításnál figyelembe vesszük az érdeklődési köröket. A tehetséges diákok pályázatokon
való részvételét támogatjuk, segítjük. Az éves munkaterv készítésénél a diákok igényeihez igazítjuk
programjainkat. (Pl. filmek vetítése) Foglalkozásainkon, rendezvényeinken az aktuális helyi és más
kulturális események, fesztiválok is beépítésre, ismertetésre kerülnek. Teret adunk diákjaink között
megismert tehetségek bemutatására, bemutatkozására.
Kollégiumi választható szabadidős tevékenységek: művészetek tánc, művészetek zene, színjátszó
kör, kreatív kör, labdarúgás, sakk, tollaslabda, bűnmegelőzés, közlekedés, erőemelés
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3.8.

Speciális eszközeink, eljárásaink

Hatékony tanuló megismerési technikák
A tanulási kudarcnak kitett tanulóink fejlesztése érdekében nagyon fontos feladat a tanulók
megfigyelése, megismerése. Lényeges tudnunk a fejlesztő munka megkezdése előtt, milyen
készségekkel, kompetenciákkal rendelkezik a tanuló, és milyen téren szorul fejlesztésre, valamint mi az
a tanítási módszer, mely a leghatékonyabbnak bizonyul a gyermek egyéni fejlesztéséhez.
A tudatos megfigyelés a tanulók személyiségének jellemző jegyeire, énképére, kommunikációs és
szociális készségére, kognitív funkcióinak állapotára irányul elsősorban.
Alkalmazott módszerek részletesen a mérési naptárban.
Diszlexia-prevenció, reedukáció
A diszlexia prevenciós és reedukációs program, munkáltató, cselekedtető módszer.
Az eljárás figyelembe veszi az aprólékosság, fokozatosság, kis lépések elvét. Betűtanításkor követi a
homogén gátlás elkerülésének elvét. A tanulás, a felidézés annál hatékonyabb lesz, minél több
érzékszervvel erősítjük a bevésést, ez a cselekedtető program ezt maximálisan figyelembe veszi.
Differenciált óravezetés
Az általános iskolában a tanítás fő célja az írás, olvasás és a számolási készségek elsajátítása.
Az értelmileg akadályozott tanulók esetében a sérültség mértéke és mélysége határozza meg a tanítás
ütmét. A tanulásban akadályozott gyermeknél sem valósulhat meg e cél hagyományos óravezetéssel és
módszerekkel. Fontos, hogy tudjuk és higgyük, az SNI tanulóink is képesek hatékonyan tanulni, de
ahagyományostól eltérő módon, többféle, változatos tanulásszervezési eljárással, eszközökkel
megsegítve. A differenciálás az egyéni különbségek figyelembevételét, a tanítási tartalom, tanítási idő
rugalmas kezelését jelenti.
A differenciált óravezetés megvalósításához a pedagógusnak tisztában kell lenni a diákok
szükségleteivel:
 Át kell látniuk az anyagot ahhoz, hogy meg tudják tanulni. A tanítás tehát összefoglalással
kezdődjön.
 Látniuk kell az anyag szerkezetét ahhoz, hogy kezelni tudják a részleteket.
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Tevékenységközpontú nevelés-oktatás
A tanulási kudarcot megélt tanulóink esetében kiemelt szerepe van a tanítás során a sokoldalú érzékleti
megerősítésnek, és a tevékenységközpontúságnak. Amit csak lehet, tevékenységhez kössünk, vagy
játsszunk el.
Kooperatív tanulás alkalmazása
A kooperatív tanulás együttműködő tanulást jelent, amely nem egyenlő a hagyományosan használt
csoportosan végzett munka kifejezéssel. A kooperatív tanulás egyenlő esélyt biztosít a hátrányos
helyzetű, tanulási kudarcokat megélt, lassabban haladóknak is a munkában való részvételre.
A kooperatív tanulás toleranciára, elfogadásra és egymás segítésére nevel, s mint ilyen háttérbe helyezi
a versengést, egymás legyőzését, kiszorítását. E hatékony tanulásszervezésnek négy alapelve: az egyenlő
részvétel, az építő egymásrautaltság, a párhuzamos interakciók és az egyéni felelősség minden
feladattípusnál be vannak építve rendszerébe.
IKT eszközök használata
Az IKT eszközök használata (számítógép, laptop, aktívtábla, internetes hozzáférés) a tanulási kudarcot
megélt tanulók egyik leghatékonyabb fejlesztő programjának a megvalósítását szolgálja. A tanulási
kudarcot megélt tanulók tapasztalata, élményvilága, motiváltsága, önértékelése és önbecsülése is
fejlődik az IKT eszközök segítségével.
Projektmódszer alkalmazása
A projektmódszer sajátos tanulási egység, technika, a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos
tapasztalást teszi. A módszer igen hatékony a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásában. A
tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját is felfedik. A
passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett, a saját meglévő képességek, viselkedésformák
kipróbálásán, és újak kialakításán van a hangsúly.
Autizmus specifikus oktatási módszerek
Az autizmussal élő tanulóink sokszor voltak tanulási kudarcnak kitéve. Mióta megkapják a specifikus
megsegítést beilleszkedésük, felzárkóztatásuk sokkal sikeresebben valósul meg.
Az oktatási szolgáltatások kialakítása szempontjából kulcsfontosságú annak megértése, hogy az
autizmus tüneteinek egyénenkénti megjelenése a károsodások egységes triásza ellenére mennyire
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egyedi és változatos. Ennek megfelelően a módszereknek is változatosnak, rugalmasnak és az egyén
szükségleteihez igazodónak kell lenniük.
Az autizmussal élő gyermekek, tanulók számára kidolgozott egyéni fejlesztési terv minden esetben
magában foglalja a szociális és érzelmekkel kapcsolatos információk feldolgozását, megértését, a
hatékony kommunikáció tanítását, mely a beszédet és annak alternatíváit is jelenti.
Középpontban a kommunikatív funkciók megértése és alkalmazása áll. E mellett a fejlesztési terv
minden esetben kiterjed a rugalmasabb gondolkodás és viselkedés fejlesztésére.
3.9.

Autizmussal élő tanulóink speciális fejlesztő programja

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 akadályozzák 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 vegyíthetőek más
fejlesztési módszerekkel is (pl. zenei interakció).
Önmagáról való tudás:
 Személyi adatok megtanítása.
 Saját külső tulajdonságok ismerete.
 A gyermek által gyakran végzett, megszokott és rendkívüli saját tevékenységek körének
tanítása.
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 Annak tudatosítása, hogy a gyermek mit tud és mi az, amelyet segítséggel képes csinálni, mi
az, amit egyáltalán nem tud.
 A kedvelt és elutasított dolgok meghatározása.
 Kellemes és kellemetlen dolgok meghatározása, tanítása.
 Saját élmények felidézése.
 Saját teljesítmény értékelése megadott szempontok alapján, önellenőrzés.
 Saját viselkedésére vonatkozó szabályok betartásának tanítása.
 A sztereotip viselkedésformák kontroll alá vonása.
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.
Szabadidős készségek
A szabadidős készségek tanításának közös feladatai:
 A gyermek számára örömöt nyújtó, az életkornak és a mentális kornak egyaránt megfelelő
szabadidős aktivitások kiválasztása.
 A lehetséges aktivitások közötti választás tanítása.
 A teljes önállósághoz szükséges vizuális segítség megtervezése, használatának tanítása.
 A tárgyakon való megosztozás tanítása.
 A megfelelő viselkedési szabályok elsajátíttatása.
A szabadidő önálló eltöltésének tanítási szempontjai:
 A szabadidős aktivitások lehetséges helye, ideje.
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 Önállóan végezhető szabadidős aktivitások.
 Eszközök, anyagok kiválasztása.
A szabadidő társas eltöltésének tanítási szempontjai:
 A sorra kerülés szabályának és jelzésének tanítása.
 Egyszerű társasjátékok szabályainak tanítása.
 A vesztés elviselésének, a nyerés jelentésének megtanítása
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 vegyíthetőek más fejlesztési
módszerekkel is (pl. zenei interakció).
A fejlesztés területei:
Fel kell mérni a kommunikációs készségeket az alábbi területeken, a megértés és a használat
szempontjából.
A kommunikáció módja, eszköze, vagyis mindaz, amit a gyermek mond vagy csinál. Tágan
értelmezve ide tartoznak azok a viselkedésbeli megnyilvánulások is, amelyekkel a gyermek válaszol
az őt ért ingerekre anélkül, hogy azokat tudatosan használná a környezet befolyásolására (pl.
dührohamok). A kommunikáció eszközei lehetnek tárgyak, képek, természetes gesztusok, jelek,
beszéd.
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.

45

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.
 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.
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 képességstruktúrának megfelelő kognitív fejlesztési célok is szerepet kapnak a nevelés- oktatás során.
Az autizmussal élő gyermekek kognitív stílusát a rugalmas gondolkodás, valamint az információk
jelentés-teli egészként való észlelésének, értelmezésének sérülése jellemzi. Jellegzetes nehézségek
tapasztalhatóak az általánosításban, a szimbólumok kezelésében és a belső forgatókönyvek
kialakításának és alkalmazásának területén. Részben e problémák következménye a sérülések triásza
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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. 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
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, 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.
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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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IV. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE
1. Nevelési program

1.1.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

1.1.1. A személyiségfejlesztés célja
A személyiség olyan különböző tényezők - testi és lelki tulajdonságok - dinamikus és egységes
egésze, amely az egyes embert megismételhetetlenné teszi, megkülönbözteti másoktól, meghatározza
a viselkedését és gondolkodását.
A személyiségfejlesztésben az életkori sajátosságokat figyelembe véve a köznevelési törvénnyel
összhangban alakítjuk ki feladatrendszerünket, nevelési céljainkat és elvárásainkat.
Iskolánk pedagógiai programja a személyiségfejlesztés feladatait a NAT-ban és a nemzeti
köznevelési törvényben leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból adódó
hagyományokra és szükségletekre építi.
Ezek alapján kognitív területen

a személyiségfejlesztés két

alapvető pedagógiai feladatát a

következőkben határoztuk meg:


a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátítása



az ezekre épülő differenciálás

A különböző ismeretek elsajátítása során és azt kiegészítve törekszünk a tanulók értelmi fejlesztésére,
önálló ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti képességeinek a
kialakítására, fejlesztésére. A pedagógusnak fel kell ismerni a személyiség egyedi vonásait, és nevelő
munkáját ehhez igazítani. Tiszteletben tartjuk a tanulók emberi méltóságát, jogait. Törekszünk az
egyoldalú információ átadás helyett az előmozdító támogató szerepében segíteni a tanulóknak
személyiségük kibontakoztatásában. Ennek feltétele a kölcsönös bizalmon alapuló kommunikáció.
Tágabb értelemben a személyiségfejlesztés folyamatában a tanulókat fogékonnyá tesszük a saját
környezete, a természet, a társas kapcsolatok, és a tágabb társadalom és európai értékei iránt.
Tudatosítjuk a tanulókban a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket,
megerősítjük a humánus magatartásmintákat, szokásokat. Személyre szóló fejlesztést alkalmazunk.
A legfontosabb személyiségkomponens a jellem. A jellem az erkölcsi magatartás alapvető szabályozó
tényezője. A jellemformálás azonosnak tekinthető az erkölcsi neveléssel. Feladatunk az erkölcsi
nevelés területén: szokások kialakítása, példakép-eszménykép formálása, meggyőződés formálása.
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A pedagógus feladata a nevelés folyamatában az életkori sajátosságok figyelembe vétele, az értelmi
tényezők bekapcsolása, a környezeti tényezők esetleges negatív hatásainak kiszűrése, az önfejlesztő
aktivitás szükségletének kialakítása.
A személyiségfejlesztés a következő - a NAT és a köznevelési törvény által megjelölt - fejlesztési
területeket fogja át, amelyek beépülnek az egyes tantárgyak követelményeibe, tartalmaiba is:
 erkölcsi nevelés
 nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 állampolgárságra, demokráciára nevelés
 az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 a családi életre nevelés
 a testi és lelki egészségre nevelés
 felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 fenntarthatóság, környezettudatosság
 pályaorientáció
 gazdasági és pénzügyi nevelés
 médiatudatosságra nevelés
 a tanulás tanítása.
A személyiségfejlesztés kiemelt területeinek résztartalmai a következők:
 alakuljon ki a személyiségben a tanulás tanulásának képessége, az ismeretszerzés
motiváltsága
 a haza felelős polgárává váljék;
 kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága;
 nemzeti, népi kultúránk értékei, hagyományai épüljenek be a személyiség értékrendjébe;
 reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert;
 megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka
világában;
 törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására;
 legyen képes a nemzedékek közötti párbeszédre;
 legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően;
 élete a testi és lelki egészség értékeire épüljön;
 váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre;
 legyen önálló állampolgári felelőssége;
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 legyen képes az értékálló és a kor igényeinek megfelelő tudás elsajátítására és alkalmazására;
 az önkéntesség jegyében rendelkezzen a kornak megfelelő szociális érzékenységgel;
 ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat;
 alakuljon ki megfelelő rálátása a munka világára;
 tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését.
A test és lélek harmonikus fejlesztését a mozgásigény kielégítésével, az egészséges életmód alapvető
ismereteinek közvetítésével, az érzelmi élet gazdagításával, az önismeret fejlesztésével, a reális
önértékelés fejlesztésével kívánjuk elérni. A szocializáció folyamatainak sokoldalúságát értelmi és
érzelmi alapozás segítségével, helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával, a
mindennapi élettel összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával alakítjuk. Az elemi műveltségbeli
alapok feltételrendszerének megteremtése, a tanulási stratégiák elsajátíttatása szintén fontos eleme a
személyiségfejlesztésnek.
Mindezek mellett úgy tekintjük, hogy a személyiségfejlesztés permanens folyamat, melynek színtere
a tanulás (az iskolában és azon kívül), a szabadidő eltöltése, a munka és a közélet területe.
A személyiségfejlesztés értékelése:


élménybeszámoló szóban, írásban, rajzban – ezek jutalmazása,



alapítványi pályázatok kiírása, a pályázatok jutalmazása,



iskola versenyek meghirdetése,



szaktárgyi versenyek, projektek kiírása,



kerületi, megyei versenyekre való bejutás elősegítése,



a tanuló – osztályfőnök kapcsolatának folyamatos erősítése közös programok kapcsán,



szülői értekezletek, fogadóórák,



hagyományőrző programok, ügyességi, műveltségi versenyek.

A személyiségfejlesztés szinterei:
 tanórák, napközis, tanulószobai, fejlesztő foglalkozások, szabadidős tevékenységek
 kiemelt tanórák: osztályfőnöki óra,
 tanulmányi versenyek,
 osztálykirándulások, táborozások,
 iskolaorvos, védőnő,
 kulturális programok, rendezvények.
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Célunk, hogy az intézményünkben végzett tanulók az ismeretszerzésen túl képesek legyenek:


kommunikációra,



konfliktuskezelésre,



vezetési képességek alkalmazására,



konstruktív együttműködésre,



mások véleményének tiszteletben tartására,



élethelyzetüknek adódó közösségbe való beilleszkedésre,



elköteleződni egy csoporthoz, úgy hogy szuverenitásukat megőrizzék.

1.2.

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Az egészségnevelési és környezetnevelési pedagógiai feladatok
A környezeti nevelés tartalma az utóbbi időben világszerte kiszélesedett. Magában foglalja a
természet és az emberiség jövőjének fenntarthatóságát. Ezért a jövőben diákjainknak a mindennapi
életükben képeseknek kell lenniük a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai
kérdéseket kezelni, megoldani. Nagyobb hangsúlyt kap a környezeti tudat és erkölcs. Ezért szükség
van hatékony személyiségformálásra, az önszabályozásra és egyben a társas együttműködés és
konfliktuskezelés készségeinek erősítésére.
A fenntarthatóságra nevelés lényegében azt jelenti, hogy az oktatás kapcsolatokat hozzon létre
környezeti, a társadalmi és a gazdasági rendszer között a célból, hogy megértessük e kapcsolatok
működési szabályait. Ennek központi gondolata a „környezeti polgárrá” nevelés, azaz a természeti,
az épített, a társas-társadalmi környezet fenntarthatósága (és ezen belül a fenntartható fejlődés, a
fenntartható fogyasztás) érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli
szokások megtanítása.
.Azonban egyre inkább visszaüt a specializáció, gyakran elvész a lényeg és a valóság, nem látjuk „a
fától az erdőt”. A jövő emberének szüksége van a szélesebb látásmódra, a tanulás során megszerzett
műveltségi anyag integrációjára.
A fenntarthatóságra neveléshez meg kell érteni az ember és a környezet kölcsönös összefüggéseit és
egymásra utaltságát. Ehhez hozzátartozik a globális társadalmi és geopolitikai jellemzők, a biológia,
a kémia és a fizika, valamint az emberi szociális és gazdasági rendszerek ismerete.
A környezeti kérdések összekapcsolják a természettudományos (biológia, kémia, fizika,
antropológia, földrajz és történelem) és a humán tárgyakat (filozófia, jog, szociológia,
történettudományok, művészetek, etika és irodalom).
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A tanterveknek a fenntartható fejlődés szempontjából a központi tudományágak (tantárgyak) közötti
szoros összefüggéseket kell bemutatniuk. Ez a megközelítés azért előnyös, mert a fenntarthatóság
ideális rendezőelv az integrált gondolkodás elősegítéséhez. A fenntarthatóság tanulásának
szükségszerű velejárója, hogy leomlanak a falak a különböző tudományágak között, talán éppen
azáltal, hogy egy bizonyos valós problémára összpontosítunk, és azt különböző szemszögből
közelítjük meg. Akármilyen megközelítést is alkalmazunk, helyi szinten kell eldönteni, milyen
folyamatok és források használhatók a fenntarthatóság tantervi integrálásához.
Kívánatos, hogy a jövő nemzedékek nevelése során az óvodai és az iskolai életet az eddigieknél
sokkal jobban hassa át a környezeti nevelés. Feladatunk, hogy általánossá tegyük minden területen,
és megvalósítsuk
1.2.1. Az egészségfejlesztés iskola elvei, feladatai
1.2.1.1.

Az iskola egészségnevelési elvei

A mindenkori felnövekvő nemzedék egészség-magatartásának formálása, a jövő egészséges felnőtt
társadalmának nevelése stratégiai fontosságú feladat. Az egészséges életmód és magatartásformák (a
dohányzás mérséklése, az egészséges táplálkozás, a kulturált ivási szokások elterjedése, a
drogprogram megvalósítása, a stressz tudatos feldolgozása, a szabadidősport feltételeinek biztosítása)
kialakítását az oktatás valamennyi szintjén érvényesíteni kell. Az egészséges életmód ismerete épp
annyira fontos, mint a magyar nyelv, az irodalom, a különböző természettudományok ismerete. Az
egészséges életmódra történő nevelést már iskoláskorban el kell kezdeni, hiszen csak a folyamatos
ismeretbővítéssel tudjuk felnőttkorra elérni az egészségtudatos gondolkodást. Az egészség az ember
legdrágább kincse, amely a szervezet és a környezet közti dinamikus egyensúly állapotát fejezi ki.
Az egészség lényegét meghatározni és pontosan leírni igen nehéz, de biztos, hogy olyan pozitív
fogalmat takar, amely a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki
képességeket hangsúlyozza. Nem passzív állapotot, hanem egy életen át tartó aktív folyamatot jelent,
hiszen mindenki naponta saját magának aktív közreműködésével kell, hogy biztosítsa a környezet
változásai között.
Az egészség megköveteli egyrészt az ember alapvető érzelmi, táplálkozási, egészségügyi, nevelési és
társadalmi szükségleteinek kielégítését, másrészt a szüntelenül felmerülő alkalmazkodást az állandó
változásban lévő környezethez. Az egészség tehát elérendő és megtartandó állapot, ami egyben azt is
jelenti, hogy állandó mozgásban, változásban lévő kiegyenlítődési folyamat. Az egészség jó hangulat,
testi-lelki egyensúly, harmónia, magabiztosság és biztonság is egyben, a siker és a boldogság záloga.
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Társadalmunk fejlődésének jelenlegi szakaszára az önpusztító életmód a jellemző. Társadalmi szinten
csak akkor tudunk változtatni a már-már kritikussá váló egészségi helyzeten, ha a meglévő
betegségek gyógyítása mellett, vagy részben helyette a kiváltó okok (a dohányzás, a mértéktelen
italozás, az egészségtelen táplálkozási szokások és a vészes mozgásszegénység stb.) megszüntetése,
illetve kialakulásának a megelőzése kerül előtérbe.
Az egészséges fiatal generáció felnevelése az egyén, a család és az egész nemzet közös érdeke.
Bizonyított tény, hogy minél korábban találkoznak a diákok az egészséges életmód (helyes
táplálkozás, rendszeres testmozgás stb.) alapjaival, annál egészségesebben kerülhetnek ki az
iskolapadból. Nagyon fontos tehát, hogy a tanulóifjúság időben ismerje fel az egészség értékjellegét,
hiszen ebben az életkorban még érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre. Ez pedig
nagyban meghatározza az életmódjukat, szokásaikat – végső soron az életideálokat, a preferenciák
kialakulását.
A népegészségügyi helyzet újragondolása és az ifjúság rossz egészségi mutatói felhívták a figyelmet
arra, hogy az egészség fejlesztésében a legnagyobb szerepe a szemléletváltásnak van. A fiatalok
egészségi állapotának megőrzésére, gondozására és a felnőttkori betegségek megelőzésére az
egészségfejlesztés eszközrendszerét hatékonyan lehet felhasználni. Az egészség megvédéséhez,
megedzéséhez, visszaszerzéséhez megfelelő ismeretek megszerzésére és helyes, egészségvédő
magatartás kialakítására van tehát szükség. Ezt segíti elő az egészségnevelés.
Az egészségnevelés tartalma az egészségre, szemlélete viszont a nevelésre, személyiségalakításra
vonatkozik. Az egészség képviseletére, a betegségek megelőzésére az egészségügy szereplői
(iskolaorvosok, védőnők) vállalkoztak, míg a nevelés, tanítás felelőssége a pedagógusok vállát
terheli. Mindezek ismeretében sikert csak abban az esetben lehet elérni, ha a két szektor egymás
munkáját kiegészítve, szoros összefogással végzi szemléletformáló munkáját a jövő generáció
egészségesebb életéért. A gyermekorvosok, a védőnői szolgálat munkatársai nyomon követik, segítik,
biztosítják az egészséges szellemi-testi fejlődést. De fontos feladatuk, felelősségük van e
tevékenységben a pedagógustársadalomnak és a szülőknek is. Az egészségmegőrzés tehát olyan
komplex feladat, amelyben több oldalú együttműködésére van szükség. Közös cselekvéssel meg kell
tanítani a fiatalokat arra, hogy az egészség választható érték: nemcsak a betegség hiánya, hanem teljes
testi-lelki és szociális jólét, biztonság.
Az iskola a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik
az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. Az
iskolában eltöltött idő a gyermekek egészségének és sorsának alakulása szempontjából döntő. Az
iskoláknak óriási a felelősségük a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra való nevelésében. Az
ezzel kapcsolatos feladataikat egészségnevelési programjaik tartalmazzák. A tanulóifjúság
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nevelésében a család és az iskola a két legfőbb nevelési tényező. A családi otthon nevelése lehet
igényes, következetes, hatása mégsem lesz kielégítő, ha nem veszi figyelembe az iskola
egészségnevelési követelményeit. A gyerekeket érő egészségnevelő hatások csak akkor
sokszorozódnak meg, ha azok azonos irányban hatnak, azaz szemléletük, követelményük az
egészséges életmóddal kapcsolatosan megegyeznek. Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész
életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, hiszen egyaránt irányul a pedagógusok és a tanulók
egészségismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, a fizikai és pszichoszociális környezet
egészségtámogató jellegének erősítésére, az oktatói-nevelői tevékenységben a személyközpontú
megközelítésre a tanulók személyiségfejlesztése érdekében.
1.2.1.2.

Az egészségfejlesztés iskolai feladatai

Az egészségfejlesztés leglényegesebb módszere az egészségnevelés. Célja, hogy az egészségkulturális szint növelésével, az életmód javításával elősegítse az egészség megtartását, a betegségek
megelőzését. A hiányos egészségkultúra, az egészségtelen életmód, a környezeti tényezők, a hiányzó
prevenciós tevékenységek közvetlenül befolyásolják a mai ember egészségi állapotát. Fontos tehát,
hogy az iskolák egészségnevelési programot készítsenek, és következetesen végrehajtsák az abban
megfogalmazott feladatokat. Az iskolai egészségnevelés célja, hogy példával, ráutaló magatartással,
közös ténykedéssel megtanítsa a fiatalokat, hogyan kell az egészség értékét megszerezniük,
megőrizniük, védeniük és fejleszteniük.
Az oktató-nevelő munkánk segítségével a tanulók megtanulhatják, hogy miként:
 állítsanak fel kötelező értékrendszert az egészség iránti elkötelezettségnek;
 ismerjék meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait;
 legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával;
 tartsák szem előtt a testi higiénét, a rendszeres mozgás egészségét befolyásoló hatását
 legyenek képesek a problémákat, konfliktusokat megfelelően kezelni;
 ismerjék meg a drog, az alkohol és a dohányzás egészségkárosító hatását;
 érjék el személyiségük fejlettségének lehetséges felső határát.
Az iskolában az egészségnevelés nem egy konkrét tananyag, hanem több tantárgy (biológia, kémia,
testnevelés, környezetismeret és vizuális nevelés, osztályfőnöki órák stb.) témaköreiből összeálló
ismeretanyagból tevődik össze.

55

Szinte minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez: a biológiában
táplálkozás, a betegségek felismerésével, kezelésével és megelőzésével foglalkozó tananyagok
szerepelnek; kémiaórákon a tanulók az élő szervezetek felépítésében résztvevő anyagokkal, a nikotin,
az alkohol, a kábítószer élettani hatásaival és egészségkárosító tulajdonságaival foglalkoznak; a
testnevelési óra és a mindennapos testedzés a mozgásigény és mozgáskultúra fejlesztésével kiemelt
jelentőségű az egészségmegőrzés szempontjából. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az
egészségnevelés, a csapatmunka, valamint a társakkal történő együttműködés egyaránt fejleszthető.
A mozgásélmény öröme és az egyénhez mért követelményszintek ösztönzik a tanulókat képességeik
és akaratuk fejlesztésére. Az állóképesség, az edzettség kifejlesztése, a jellemépítés, a jellemformálás
a továbbtanulás szempontjából igen fontos. A rendszeres testmozgás kedvezően befolyásolja a
fiatalok testfelépítését, erősíti a gerincet, növeli az izmuk tömegét, szabályozza annak működését,
valamint a szervezet zsírtartalmát. Biztosítja az egyenletesebb, harmonikusabb testi fejlődést, ami
különösen fiatalkorban fontos, mert ebben az időszakban fokozott a kiegyensúlyozatlanság veszélye.
Az egészséges életmód egyik kulcskérdése a helyes táplálkozás. A jövő nemzedék helyes
táplálkozását már gyermekkorban meg kell alapozni. A tanulók általában azt az ételt szeretik, amit
ismernek és otthon rendszeresen fogyasztanak. Mivel az ízlés az élet folyamán változik, így azt
fokozatosan alakítani lehet.
Kívánatos, hogy az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen termékek kínálata bővüljön.. A cél
az, hogy a diákok maguktól válasszák az egészségesebb ételeket.
Az egészséges életmódra nevelés során az iskolának tehát meg kell tanítania a diákokat a helyes
táplálkozás- és mozgáskultúra kialakítására, ki kell alakítani a diákokban az önmagukért és másokért
érzett felelősség tudatát.
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola
pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni.
Ezek közé tartoznak az alábbiak:
 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete,
 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága,
 az értékek ismerete,
 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe,
 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata,
 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben,
 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete
 a tanulás és a tanulás technikája,
 az idővel való gazdálkodás szerepe,
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 a rizikóvállalás és határai,
 a szenvedélybetegségek elkerülése,
 a tanulási környezet alakítása,
 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége.
Az egészségnevelési programban megjelennek olyan életkori sajátosságokhoz is illesztendő
lényeges témák, mint például:
 az egészséges táplálkozás témái,
 a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás,
 a szexuális felvilágosítás
 nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS prevenció,
 a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat)
 a testi higiénia,
 a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés),
 a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás,)
 a testedzés, a mozgás, a helyes testtartás.
Tanórai foglalkozások
Szaktárgyi órák témafeldolgozása során minden tantárgynak van csatlakozási pontja az
egészségfejlesztéshez. Ezekre a helyi tanterv tervezése során külön figyelmet fordítanak
pedagógusaink. Osztályfőnöki órák keretein belül is nagy hangsúlyt kap az egészséges életmódra
nevelés, intézményünkben napi 8 órás ápolónői felügylet van.
Tanórán kívüli foglalkozások
Délutáni szabadidős foglalkozások
Sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos
programok, csoportfoglalkozások.
Egészségnap: Az iskola egészét átfogó előre tervezett programok.
Hétvégi iskolai programok.
Sportrendezvények, kulturális programok.
Kirándulások túrák, sportprogramok.
Tájékoztató fórumok
Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató. Lehet osztályszintű, vagy
iskolaszintű, ez utóbbi esetében színesíti a programot a külső előadó pl. orvos, pszichológus,
rendőrségek bűnmegelőzési osztályának szakembere stb.
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Szakmai tanácskozások, tréningek
Elsősorban a tanárok felkészültségének fejlesztését szolgálja, de a diákokat is meg kell hívni, amikor
csak engedi a program, illetve a téma.
1.2.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítására intézményünkben korosztálytól és képzési
típustól függően többféle lehetőség kínálkozik tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében.
Tanítási órákon belül ezeket a témákat elsősorban az osztályfőnöki, a testnevelés és a biológia órák
tudják feldolgozni.
A fentieken kívül az elsősegélynyújtás oktatása tanóra kereteken belül minden olyan szakmában
kötelező, ahol munkavédelmi oktatás is folyik. (pl.:szőnyegszövő, konyhai kisegítő
Tanórán kívül tanfolyam keretében (védőnői szervezés keretén belül) az iskola bármely tanulója
számára lehetőség van az elsősegélynyújtás alapismereteinek elsajátítására. Ilyenkor a foglalkozás
délutáni órákban az iskolában történik. Ezekben a feladatokban hatékony szakmai támogatást ad a
városban működő egészségügyi szervezetek.
Tanulóink rendszeres résztvevői az ilyen témájú pályázatoknak is, valamint rendszeresen és aktívan
veszik ki részüket azokból az iskolai programokból, ahol a többi tanuló egészségügyi mérései és
felvilágítása folyik.
1.3.

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása nevelőoktató munkánk egyik kiemelkedő feladata. A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a
társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti.
A gyermekek, diákok kisebb-nagyobb közösségekben tevékenykednek. Mind a gyermekek életkora,
mind egyéni fejlettségi és szocializáltsági szintje meghatározza azokat a feladatokat, amelyeket
munkánk során meg kell valósítanunk. Különösen meghatározó szerepet kap ebben a munkában az
óvónő, az osztályfőnök, a kollégiumi csoportvezető tanár, de ugyanakkor minden pedagógus is aktív
szereplője ennek a munkának.
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1.3.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:
A tanulás, mint szervezett közösségi tevékenység támogatása:
 kölcsönös segítségnyújtással,
 közösségi ellenőrzéssel,
 tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével,
 a tanulók kezdeményezéseinek segítése,
 a közvetlen tapasztalatszerzés segítése,
 a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, helyes
cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével),
 a tanulók önállósságának, öntevékenységének, önigazgató képességének fejlesztése,
 a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő
évfolyamon (iskolafokon) a már elért eredményekre való építés,
 olyan nevelőkollektíva kialakítása, mely összehangolt követeléseivel és nevelési eljárásaival
az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja,
 különböző változatos munkaformákkal (homogén csoportmunka, differenciált csoportmunka,
egyéni munka, kísérlet, verseny…) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének
erősítése.

1.3.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
 Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére, ellenőrzésére.
 Átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy a
különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a
közösséghez való tartozás érzését.
 Ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben
való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek.
 A sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, zenei, képzőművészeti…) járuljanak
hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez.
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1.3.3. A diák önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:
Az egyéni és közösségi jogok és kötelességek gyakorlásának szervezett és irányítva segített formában
meg kell alapoznia azokat a magatartási formákat, amelyek fejlesztése révén a gyermekek, tanulók
életkori sajátosságaik figyelembe vételével alkalmassá válnak a közösségi együttélés kiteljesítésére.
 Olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az
egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak.
 A kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösség építő
tevékenységek fejlesztése.
 A régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése.
 Olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a közösség
tagjaiban, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség.
 A közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése.
 A közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése.
 Olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, értékeli
más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait.

1.3.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:
 Jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a tevékenységet segítő külső
szakemberekkel.
 Olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem tevékenységük által
elérhetővé és élővé teszik kulturális örökségünket.
 A csoportokon belüli kapcsolatok erősítése.
 A csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem
fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása, az együttműködés megalapozása,
fejlesztése.
 A tevékenységformákat hassa át a kölcsönösség és az egyéni képességekre, aktivitásra való
építés.
 Az egyes tevékenységformák tematikájának kidolgozását határozza meg az elsajátítandó
ismeretek készségszintűvé alakítása mellett az életkor és réteg specifikus jellemzők
figyelembe vétele, és az egyedi személyiséghez alkalmazkodó kapcsolatteremtési mód.
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 A tevékenységformák kialakításában törekedni kell arra, hogy a résztvevők adottságára építve
érdeklődésük ne alkalmanként, véletlenszerűen érvényesüljön, hanem tartós aktivitásra
ösztönözzön.
 Olyan erős érzelmi – értelmi felhívó erővel bíró témák kijelölése, amelyek során felfedezhetik
önmagukban a másik iránti érdeklődés, részvét, megértés, türelem szándékát és képességét,
erősítve ezzel a közösséghez való kötődést.
 Olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú
elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, valamint hatással vannak a
pozitív töltésű életmód kialakítására.
 Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai,
céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak:
o az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához,
o véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez,
o a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend),
o a másság elfogadásához,
o az együtt érző magatartás kialakulásához,
o a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez.
 Éppen azért, mert valamennyi terület feladata azonos, és mivel az iskola nem differenciáltan,
egymástól függetlenül, egymás mellett fejleszti a tanulók személyiségét, hanem közösen,
egymást erősítve a tanulók egyéni képességeit, beállítódását figyelembe véve, kiemelten
fontos, hogy megjelöljük azokat a legfontosabb közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,
amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi munkája
során.
 Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van
feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő
szervezetek vezetőinek is, hiszen megjelenésükkel, viselkedésükkel, beszédstílusukkal, társas
kapcsolataikkal mintát adhatnak a tanulóknak. Ezért iskolánkban a közösségfejlesztéssel
kapcsolatos feladatokat a nevelőtestület a szülői munkaközösséggel és a diákönkormányzattal
egyeztetve kötelező feladatként határozta meg az alkalmazotti közösség számára.
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1.4.

A nemzeti indetitás erősítését célzó feladatról

Az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése,
önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából
fundamentális jelentőségű érték.
A Kormány a 1042/2019 (II.18.) Kormány határozatában döntött a Lázár Ervin Program (a
továbbiakban: LEP) létrehozásáról. Ezen Program keretében az állam minden, az 1-8. évfolyamon
tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a
színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok
bemutatóhelyei látogatásának élményét.
A LEP lebonyolításához a Klebelsberg Központnak meg kell teremtenie a szükséges informatikai
hátteret.
1.5.

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai

A pedagógusok feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza.
1.5.1. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.
 a tanítási órákra való felkészülés,
 a tanulók dolgozatainak javítása,
 a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
 osztályozó vizsgák lebonyolítása,
 dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
 a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
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 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
 részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
 szertárrendezés, szaktantermek, könyvtár rendben tartása,
 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
 belső ellenőrzési csoport munkájában való részvétel
állatassz
1.5.2. Az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök feladatai
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a pedagógusok személyre szabott feladatait a munkaköri
leírásban az intézményvezető határozza meg.
Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg. Munkáját a NAT, az iskola Pedagógiai programja,
az SZMSZ, a Házirend és az Éves munkaterv alapján végzi. Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi,
szervezi a tanév elején készített tanmenet alapján. Az osztályfőnök felelős vezetője a rábízott
tanulócsoportnak Tevékenysége, feladata a következő területekre terjed ki:
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli az osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
 Segíti a tanulóközösség kialakulását.
 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály
szülői munkaközösségével.
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.
 Szülői értekezletet tart.
 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év
végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos
adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart a
család és gyermekvédelmi központtal. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló
feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek
szervezésében.
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
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 Részt vesz a munkaközösségek munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.
 Kérés esetén órát látogat az osztályában tanító kollégánál.
 A Lázár Ervin Program modulban:

1.5.2.1.



látja az osztályának évfolyamához rendelt előadásokat



jelentkeztetheti az osztályába járó diákokat az elérhető előadásokra



lemondhat jelentkezést, osztályon belül

A neveléssel kapcsolatos feladatok

Személyiségfejlesztés, értékközvetítés
 a tanulók személyiségének sokoldalú és differenciált fejlesztése, ennek érdekében felmérések
és vizsgálatok elvégzése
 a tanulók családi és szociális körülményeinek alapos megismerése,
 rendszeres kapcsolattartás a szülői házzal, nevelőszülőkkel.
 a házirend előírásainak betartatása a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
figyelemmel kísérése, munkájuk segítése,
 kapcsolattartás a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel, a szociális és tanulmányi segítség
lehetőségének megteremtése
 a tanulók pályaválasztásának irányítása
 az iskola pedagógiai értékeinek közvetítése az osztályfőnöki tevékenység során
Adminisztrációs és ügyviteli feladatok
Az osztállyal kapcsolatos adminisztrációs és ügyviteli tevékenység ellátását - a tanügyi dokumentumok
pontos, naprakész vezetését, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerint végezzük.
Fontos dokumentumaink:
 KRÉTA napló vezetése
 törzslap
 bizonyítvány
 ellenőrző
 osztályozó vizsga, javító vizsga jegyzőkönyvei
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 továbbtanulási lapok, a továbbtanulás nyilvántartása
A pedagógusok adminisztrációs teendői közé tartoznak még:
 egyéni fejlesztési terv készítése
 tanulói jellemzések készítése
 hiányzások nyomon követése, ellenőrzése, igazolása
 a tájékoztató füzet rendszeres ellenőrzése: jegyek beírása, bejegyzések aláírásának ellenőrzése
 az osztálynapló haladási részének heti rendszerességgel való ellenőrzése, a hiányosságok
jelzése a szaktanárok felé, az értékelési résznél az osztályzatok mennyiségének figyelemmel
kísérése.
 Sajátos nevelési igényű tanulók esetében minden esetben be kell írni a napló „feljegyzések”
 részébe a tanuló tanulói azonosítóját, TAJ-számát, az SNI tanuló szakértői véleményének
számát,
 a szakértői vélemény kiállításának helyét, idejét, a kötelező, hivatalból indított
felülvizsgálatának várható idejét.
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1.5.3. Az intézményben folyó nevelő- oktató munka mérési – értékelési rendszere
1.5.3.1.

A tanulói eredményesség mérése

A tananyagban való előrehaladás feltétele, hogy a tanuló birtokában legyen a továbblépéshez
szükséges alapvető tudásanyagnak. Minden tananyag előzetes ismeretekre épít, így az új tudás is
alapját képezi a következő tananyagoknak. A pedagógus rendszeresen méri, értékeli a tanuló
eredményes haladását.
Az értékelés elsődleges célja a tanulási - tanítási folyamatban nem a minősítés, nem az osztályozás,
hanem annak kiderítése, hogy mit tud a tanuló, mit kell még fejleszteni ahhoz, hogy eredményes
munkát végezhessünk. Akkor érvényesülhet igazán az értékelés fejlesztő hatása, ha a tanuló még a
tanulási folyamatban megerősítést kap arról, hogy tudása megfelelő, vagy pedig időről időre jelzést
kap arról, hogy hol, miben vannak még hiányosságai. Az ilyen értékelési folyamat figyelembe veszi
az egyéni sajátosságokat. Lényege, hogy nem végállapotot jelöl, nem minősít, hanem a tanulónak is
és a pedagógusnak is jelzi, hol tart a tanuló. Fejleszt, megerősít, korrigál. Alkalmazása az
együttnevelés során különösen hangsúlyossá válik.
A tanulók ellenőrzésének, mérésének, értékelésének egységes alapelvei:
 Az intézmény pedagógiai programjára épül.
 Folyamatos és motiváló hatású, a tanuló állapotának megfelelően differenciált.
 Egyénre szabott, konkrét és az egész személyiséget figyeli.
 A személyiség alakulására, az attitűd fejlődésére is irányul.
 Fejlesztőközpontú, alapja a gyermek önmagához mért fejlődése.
 Pontosan feltárja a pozitívumokat és a hiányosságokat a tanulási képességek területén.
 Megoldási javaslatokat ad a fejlesztésre, korrigálásra.
 Kialakítja a helyes önértékelést, reális önismeretet.
 A szóbeli és írásbeli értékelés, ellenőrzés komplex egységet alkot, esetenként más tevékenységi
formákat preferál.
 A tanulás - tanítás egész folyamatát végigkíséri a diagnosztizálás és ennek dokumentálása.
 A napi ellenőrzésben a tanári fejlesztő értékelés mellett jellemzően megjelenik az önellenőrzés,
önértékelés is.
A mérések formái az értékelés funkciója szerint:
 helyzetfeltáró (diagnosztizáló)
 tanulást fejlesztő (formatív)
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 lezáró, minősítő (szummatív)
A pedagógus értékelő munkája akkor tekinthető differenciáltnak és szakszerűnek, ha célja a tanulás
segítése, és változatosan alkalmazza az értékelési módokat. A diagnosztikus vizsgálat feltárja a
tanulási problémákat, így befolyásolja a pedagógiai munkát.
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
A diákok folyamatos tanulását, felkészültségét, tudását a szaktanár rendszeres számonkéréssel
ellenőrzi, melynek két módja lehetséges: a szóbeli és az írásbeli beszámoltatás.
Az írásbeli beszámoltatás intézményi formái:


Írásbeli felelet: az előző néhány óra tananyagára korlátozódik, időtartama legfeljebb egy
szóbeli felelet idejének megfelelő, bejelentése nem kötelező előre. A naplóba beírt érdemjegy
kék színű, egy jegy értékű. Kijavítása a szaktanár számára a következő tanórára kötelező.



Kisdolgozat (röpdolgozat, szódolgozat): az előző vagy az előző néhány óra tananyagára
(vagy speciális tudásra: pl. tollbamondás) korlátozódik, időtartama legfeljebb 20 perc,
bejelentése nem kötelező előre. A naplóba beírt érdemjegy kék színű, egy jegy értékű.
Kijavítása két héten belül kötelező, de legfeljebb az osztályozó értekezletet megelőző 3
munkanap.



Nagydolgozat (teszt, feladatlap, esszé: egy témán belüli, legalább 5 tanóra anyagát felölelő):
időtartama minimum 45 perc, maximum 90 (szaktárgyi specifikumok esetén ettől el lehet
térni), bejelentése előre kötelező, a szaktanárnak legalább 1 héttel az íratás előtt a naplóba az
íratás tanórájához ceruzával be kell jegyeznie. A naplóba beírt jegy PIROS színű, két jegy
értékű. Kijavítása a szaktanárnak 15 munkanapon belül kötelező, de legfeljebb az osztályozó
értekezletet megelőző 3. munkanap.



Témazáró (vagy felmérő, teszt, feladatlap, esszé formában egy adott téma anyagának
számonkérésére): időtartama minimum 45 perc, maximum 90 (szaktárgyi specifikumok
esetén ettől el lehet térni), bejelentése előre kötelező, a szaktanárnak legalább 1 héttel az íratás
előtt a naplóba az íratás tanórájához ceruzával be kell jegyeznie. A naplóba beírt jegy PIROS
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színű, két jegy értékű. Kijavítása a szaktanárnak 15 munkanapon belül kötelező, de legfeljebb
az osztályozó értekezletet megelőző 3. munkanap.


Házi dolgozat: a tanár által meghatározott formában (műfajban) és mennyiségben
(figyelembe véve a tantárgyi specifikációkat). Elkészítéséhez legalább 2 hetet kell adni.
Kijavítása a szaktanárnak 15 munkanapon belül kötelező, de legfeljebb az osztályozó
értekezletet megelőző 3. munkanap.



Helyi és országos felmérések, be- és kimeneti mérések: előre bejelentett időpontokban
megíratott írásbeli munkák a rájuk vonatkozó eljárások és előírások alapján. A tanuló írásbeli
kérésére beszámítódik piros jegyként az évközi munkája értékelésébe. Abban az esetben, ha
bizonyos számú tanuló dolgozatát, felmérőjét központilag be kell küldeni és a dolgozat,
munka nem fénymásolható, akkor az adott csoportban dolgozatot írt tanulók esetében a
beszámítás nem kérhető (egyenlő esélyek elve alapján). Kijavítása a szaktanárnak 20
munkanapon belül kötelező, de legfeljebb az osztályozó értekezletet megelőző 3 munkanap.


Projektmunka értékelése: A projekt egy nagyobb – esetleg a tananyaghoz lazán kötődő
– téma egyéni vagy csoportos feldolgozása. Ez esetben a csoporttagok érdemjegyét a
pedagógus és a csoport közösen állapítja meg előre megbeszélt szempontok alapján.

Egy tanítási napon 1-4. évfolyam csak egy; 5-8. évfolyamon csak két írásbeli íratható;
középiskolában: csak két nagydolgozat vagy témazáró íratható (vagy 1 nagy 3 kicsi, vagy 4
kisdolgozat). A nagydolgozatok, témazárók íratásának sorrendjét (időrendjét) azt határozza meg,
hogy melyik szaktanár közölte az íratás tényét a tanulókkal hamarabb, illetve jelölte be azt a naplóba.
Amennyiben egy tanítási napon egy nagydolgozat vagy témazáró van, akkor ezen felül további
legfeljebb 3 írásbeli felelet, kisdolgozat íratható (a tanárok közötti szóbeli megegyezés alapján, a
diákok jelzései szerint: jelzik, hogy aznap már írtak hármat).
A házi dolgozatok mennyisége legfeljebb az adott szaktárgy heti óraszáma. Amennyiben a tanulónak
felmentése van valamelyik tárgy írásbeli számonkérési formája alól, akkor a jogszabályban előírtak
szerinti eszközöket, lehetőségeket kell számára biztosítani.
A szakmai képzésben az írásbeli beszámoltatások formáit kiegészíti az évfolyamfeladat. Amennyiben
az írásbeli munkának meghatározott pontozási útmutatója van (azt a tanulóval előzetesen ismertetni
kell!), akkor a ponthatárok a munkaközösségek által elfogadottak alapján a következők:
5 (jeles) =

100 - 85%
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4 (jó) =

84 - 70%

3 (közepes) =

69 - 55%

2 (elégséges) =

54 - 40%

1 (elégtelen) =

39 - 0%

Szakmai vizsgákon a ponthatárokat az adott szakma vizsgakövetelményeihez lehet igazítani.
A beszámoltatások szerepe


A tanultak mérése, rendszeres visszajelzés a diákok tanulmányi haladásáról, szoktatás a
rendszeres munkára



A lényegfelismerő, kiemelő és elemző készség fejlesztése, kifejező készség javítása,
problémamegoldó képesség fejlesztése, önálló szövegalkotás gyakoroltatása



Manuális és fizikai képességek fejlesztése

A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt minden diáknak minden tantárgyból havonta legalább
egy érdemjegye legyen különböző hónapokra elosztva.
Szóbeli feleltetés, számonkérés
Az értelmileg sérült tanulók esetében szükség van a szóbeli számonkérésre, feleltetésre. A szóbeli
feleltetés alkalmazásánál figyelembe kell venni az értelmi sérülés súlyosságát, a kommunikációs
képességek szintjét, a beszéd alaki és tartalmi jellemzőit, a tanulók életkorát és személyiségének
jellemzőit.
A szóbeli feleltetés gyakoriságát és időtartamát meghatározza:
· az értelmi sérülés súlyossága
· a tanulók életkori sajátossága
· kommunikációs képessége
· rendelkezésre álló időkeret
· tantárgy specifikuma
· a szóbeli feleltetés célja
A szóbeli felelet alkalmazásának célja a tanulók személyiségének és a kulcskompetenciák fejlesztése.
Személyiségformálás:
· az önértékelés fejlesztése
· a személyiség jobb megismerése
· azonnali visszacsatolás lehetősége
· motiválás
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Képességfejlesztés, kulcskompetenciák erősítése:
· kommunikáció (metakommunikáció) fejlesztése
· kapcsolatteremtő képesség fejlesztése
· gondolkodási képességek (rendszerezés, lényeglátás) fejlesztése
· előadói készség alakítása
· a tanulók szókincsének, kifejezőkészségének javítása
A szóbeli feleltetés iskolánkban alkalmazható formái
Egyéni feleltetés:
· nyílt kérdések alapján
· kész vázlat segítségével
· vázlatkészítéshez kapcsolódó feleltetéssel
· vázlat nélkül
· látens felelés (nem szólítjuk fel a tanulót feleltetésre, hanem a tanórai aktivitás,
megnyilatkoztatás alapján értékeljük)
· projekt
Kiscsoportos feleltetés:
A differenciált tanulásszervezési eljárások gyakori alkalmazása (csoportmunka, páros munka) során
kerülhet sor ennek a számonkérési formának az alkalmazására, főként a TÁI felső szakaszában és az
előkészítő szakiskolában.
Frontális feleltetés:
Ismétlő, rendszerező, összefoglaló órákon javasolt az alkalmazása, nyílt kérdések alapján. Ilyenkor
gyors és minden tanulóra kiterjedő visszacsatolást kaphatunk az elsajátított tananyag mértékéről.
A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei
A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése esetén a tartalmi és formai megoldások
célja olyan nevelő, ösztönző hatás megteremtése, amely pozitívan hat a pedagógiai programban
meghatározott magatartási, viselkedési formák és normák elérésére. Az ösztönző hatás kifejtése
főként a tudás, a készség és a tudásszint fejlesztésére, valamint a kötelességtudat és az önállóság
minél magasabb fokának elérésére lehet motiváló tényező.
Az értékelés formája lehet írásbeli vagy szóbeli jellemzéssel, vagy osztályzattal megadott.
A jellemzéseket gyakoriságuk szerint készíthetjük eseti (pl. iskolaváltás, hatósági eljárás, jutalmazási
javaslat, stb.), rendszeres (pl. gyermekvédelmi kapcsolattartás) és záró (pl. félévi vagy év végi
minősítés).
70

A minősítést az osztályfőnök készíti el az osztályban tanító pedagógusok, szakmai évfolyamokon a
gyakorlóhelyek véleményének figyelembevételével, melyet a nevelőtestület hagy jóvá.
A magatartás értékelésének elvei
Magatartás értékelése
Példás (5), ha a tanuló


kötelességtudó



munkájával, jó kezdeményezéseivel pozitívan hat a közösségre



magatartásával, kulturált viselkedésével példát mutat



a házirend előírásait betartja, társait is erre ösztönzi



szívesen és önként vállalt feladatait teljesíti



a tanórán és a tanórán kívül társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben példamutatóan
viselkedik



az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz



megjelenésére, környezete tisztaságára, rendjére igényes, s másokat is a rend megtartására
ösztönöz



nincs írásbeli figyelmeztetése és megrovása, igazolatlan órája



öregbíti az iskola hírnevét, megbecsülését.

Jó (4), ha a tanuló


iskolai viselkedése általában kifogástalan



a házirendben leírt előírásokat betartja



tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik



feladatait a tőle elvárható módon teljesíti



feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti



az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt



szívesen vesz részt a közösség életében, bár annak alakítására befolyást nem gyakorol



a közösség érdekei ellen nem vét



maga nem kezdeményez, nem vezet, de a helyes kezdeményezések mellé áll



fegyelmezett, de másokkal nem foglalkozik



nincs írásbeli megrovása, legfeljebb 3 igazolatlan órája van.

Változó (3), ha a tanuló


a házirendben leírtakat gyakran megsérti



szaktanári, illetve osztályfőnöki figyelmeztetés kapott
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a tanórán vagy a tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül, zavarja az iskola rendjét



a feladatait nem minden esetben teljesíti



előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva



a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik



több szaktanári figyelmeztetése (legalább 5), vagy osztályfőnöki megrovása van



közösségi munkájában ingadozó (legtöbbször csak akkor vesz részt, ha egyéni érdekeivel nem
ütközik),



vállalásait csak részben teljesíti,



hangneme, viselkedése társaival, tanáraival, a felnőttekkel szemben is kifogásolható



tudatosan nem árt a közösségnek, de megnyilvánulásai megbízhatatlanok,



a követelményeket csak többé-kevésbé teljesíti,



a közösségben sodródik, esetenként az aktívak, máskor a rosszak befolyása alá kerül



legfeljebb 15 igazolatlan órája van.

Rossz (2), ha a tanuló


fegyelmezetlenségével rossz példát mutat társainak



szándékosan árt a közösségnek, szemben áll vele, romboló hatással van rá



többször kapott osztályfőnöki figyelmeztetést, illetve igazgatói felelősségre vonást



a házirend követelményeit gyakran megszegi, magatartásával akadályozza az órai munkát



a közösség életében nem vesz részt, arra negatív hatással van



a rábízott feladatokat nem, vagy csak ritkán teljesíti,



az intézkedésekkel kapcsolatban cinikus



viselkedése általában durva, goromba, hangvétele megengedhetetlen



magatartása rendszertelen



társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik, hangvétele
goromba



negatív hatással van az iskola hírnevére



igazolatlan óráinak száma több mint 15.
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A szorgalomjegyek megállapításának elvei
Példás (5), ha a tanuló


ha a tanítási órákra való felkészülése képességéhez mérten kifogástalan,



tanórákon aktív



tudatosan törekszik a tudás megszerzésére, ennek érdekében céltudatosan tervezi meg
munkáját,



következetesen, pontosan dolgozik, megbízható,



tanulmányi munkájában megnyilvánul a tudás megszerzésének igénye



ésszerűen, önállóan szervezi meg munkabeosztását



minden tantárgyat igyekszik a lehető legjobban elsajátítani



vannak tantárgyak, amelyekben határozottan elmélyül, ebben önkéntesen több feladatot is
elvállal



a kötelességtudat magas foka jellemzi,



munkatempója nem lankad, állandóság, rendszeresség, kitartás jellemzi



egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt



tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi



szívesen vállal többletfeladatokat is, és azokat legjobb tudása szerint elvégzi



munkavégzése pontos, megbízható



a tanórákon kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz



taneszközei tiszták, rendesek és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza



hármasnál rosszabb félévi, év végi osztályzata nincs.

Jó (4), ha a tanuló


iskolai munkáját teljesíti



vállalt feladatait elvégzi,



taneszközei tiszták, rendezettek, felszerelését mindig elhozza



az órákra általában lelkiismeretesen felkészül,



megfelelő ösztönző hatásokra rendszeresen tanul,



segítséget kér problémáinak megoldásához,



nem tanul minden tárgyat képességeinek megfelelő szinten



figyel az órán



lelkiismeretesen készül minden órára



rendszeresen, megbízhatóan dolgozik
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érdeklődése nem lépi túl a szorosan vett iskolai anyag kereteit



a tanórákon többnyire aktív



többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon



vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízást
teljesíti



elégségesnél nincs rosszabb félévi, év végi osztályzata.

Változó (3), ha a tanuló


iskolai munkájában csak időnként tanúsít törekvést,



kötelességét, tanórai munkáját csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti,



gyakran hiányos a felszerelése,



munkája nem rendszeres,



otthoni munkáját többször elhanyagolja, vagy pontatlanul végzi, házi feladata gyakran
hiányzik,



órán figyelmetlen,



tanulmányi eredménye alul marad képességeinek,



tanulmányi munkában való részvétele ingadozó,



önállóan csak akkor fog munkába, ha erre mindig külön felhívják a figyelmét,



figyelmét szétszórtság jellemzi,



érdemjegyeit, osztályzatait több tantárgyból is lerontja,



önálló munkájában figyelmetlen,



félévkor, év végén nincs elégtelen osztályzata.

Hanyag (2), ha a tanuló


képességéhez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében,



kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan,



munkájában mindenütt közöny tapasztalható,



figyelmetlen, feladatait nem végzi el,



munkavégzésében felelőtlen, felhívás ellenére sem hajlandó dolgozni,



érdektelenség, közöny jellemzi,



képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében,



az előírt követelményeknek csak minimálisan felel meg,



feladataiban megbízhatatlan,



felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, azokat rendszeresen nem hozza el,
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a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellen szegül,



félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.

A magatartás, szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a
felsorolt szempontok legalább 70%-ának az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei
A tanulói közösségek és az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi munkájában
elért jó eredményeket jutalmazni kell.
Jutalmazható az a tanuló, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi; kitartó
szorgalmat tanúsít; példamutató a közösségért végzett munkája, tartósan jó szervező és irányító
tevékenységet végez; hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez; eredményes
kulturális tevékenységet folytat; kimagasló sportteljesítményt ér el.
A fenti elvek alkalmazhatók kiemelkedő teljesítmény esetén tanulói csoportokra, közösségekre is.
A jutalmazás formái lehetnek:


szóbeli

dicséret

(elhangozhat

osztályfőnöki

órán,

osztályközösség

előtt,

iskolai

összejöveteleken, tanévzáró ünnepélyen, ballagáson)


írásbeli dicséret (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret bekerül az
ellenőrzőbe, osztálynaplóba, bizonyítványba)



oklevél,



kitüntetés



alapítványi, fenntartói, országos szintű elismerések



tárgyjutalmak (lehet könyv, különféle tárgyi jutalmak, sportfelszerelések, kirándulás,
táborozás, tanulmányút, ösztöndíj, stb.).

Fegyelmező intézkedések
A fegyelmezés nevelési eszköz, mely a vétség helytelen voltának felismerésére készteti, és újabb
vétségtől visszatartja a büntetéssel sújtott tanulót, esetleg tanulócsoportot. Büntetéskor figyelembe
kell venni a kötelezettség megszegésének, a szabályok megsértésének mértékét, a cselekménynek a
tanuló szűkebb, vagy tágabb környezetére gyakorolt hatását. A büntetés nem lehet megalázó és
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megtorló jellegű. A testi fenyítés alkalmazása tilos. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság
elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyosságát figyelembe véve el lehet térni.
Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul
megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmező
intézkedés és a fegyelmi büntetés nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló
életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi
büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó, testi fenyítést alkalmazni tilos. A tanulóval szemben a
kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. A büntetés mindenkor álljon
arányban az elkövetett fegyelemsértés súlyával.
Kollégiumban történt fegyelemsértés is a fenti elvek szerint kerül elbírálásra. Az a tanuló, aki
kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmező
intézkedések a következők lehetnek: szaktanári/szakoktatói figyelmeztetés, osztályfőnöki
figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás, intézményvezetői figyelmeztetés,
intézményvezetői intés. A fegyelmező intézkedésekről a szülőket tájékoztatja az iskola. A
fegyelmező intézkedésben részesített tanuló magatartása nem lehet példás. A fegyelmező intézkedés
az adott félévben hatályos. Ha a tanuló a kötelességeit ismételten, vétkesen és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján - írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül.
A fegyelmi eljárás lefolytatását és az azt megelőző egyeztető eljárást a mindenkor hatályos törvényi
rendelkezések szerint kell elvégezni.
A fegyelmi büntetésben részesített tanuló magatartása változó vagy rossz lehet. A fegyelmi büntetés
az adott tanév végéig hatályos, a következő évben hatályát veszti.
A tanuló fegyelmi ügyében a fegyelmi büntetést kiszabó határozatot az intézményvezető, illetve a
nevelőtestület hozza.
Fegyelmi büntetés lehet:


megrovás



szigorú megrovás



meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. megvonása



áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába



eltiltás az iskolai tanév folyatásától



kizárás az iskolából (csak nem tanköteles tanuló esetén)
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Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
A „házi feladat” céljai:


újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat;



készségszintig gyakoroltatni a tanult algoritmusokat;



önálló kutatómunkát végeztetni valamely témában;



alkotómunkára ösztönözni valamely témában.

Elveink és korlátok:


Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja).



A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a
tanulónak naponta 4-8 órája van, és szinte minden órán tűznek ki a számára kötelezően
megoldandó feladatot.



Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló
képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak
mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére / elkészítésére / megtanulására mindenki
képes.)



A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan)
ellenőrizni kell.



Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a
mulasztás okai szerint:
o nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául
szolgáló anyag nem értéséből fakad;
o meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül
(igazolt betegség) mulasztotta azt el;



Házi feladatként esetenként szorgalmi többletfeladat vagy gyűjtőmunka adható, melyet a
tanulók önként vállalnak. Ezek a feladatok a kreativitás és az önállóság fejlesztését szolgálják.



Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok
elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.



Tanítási szünet (tavaszi, őszi) idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi
egyik óráról a másikra szokásos.



A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes
kutatómunka, modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése,
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forráselemzés) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire
tekintettel kell megállapítani.


A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl.
versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az
önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.



Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 2030 percet vehet igénybe egy tantárgyból.



A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5
óránál.




A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott
kerettantervekben a házirend mellékletében meghatározott követelményeket az adott évfolyamon
a tanév végére minden tantárgyból teljesítette. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók
év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Minden tantárgyból az
"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. Ha a tanuló
a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén 1 -3 tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, a
következő tanévet megelőző augusztus hónap második felében javító vizsgát tehet. /Háromnál
több tantárgy esetén osztályismétlés. Az egyes évfolyamon a magasabb évfolyamba történő
lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó
vizsgát kell tennie ha: o az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel
alól;



az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket
az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;



egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; vagy az egyes tantárgy éves óraszámának 30%ánál többet.



magántanuló volt

1.5.3.2.

Mérési naptárak

Intézményünkben az óvodában és az iskolában a gyermekek és tanulók aktuális fejlettségi szintjének
megállapításához, az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez a következő mérési eszközöket
használjuk. Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása
a mérést végző kolléga feladata, mely megjelenik az éves munkatervben, munkaközösségek
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megbeszélésein, egyeztetések alkalmával. A kompetenciamérések csak tájékozódás jellegűek,
elemzést nem készítünk belőle.
Mérési naptár az óvodában
IDŐPONT

MIT MÉRÜNK?
Mozgás

A gyermek
érkezésekor

MÉRÉS ESZKÖZE

fejlettséget, TSMT

életkori fejlettséget

KI VÉGZI

diagnosztika TSMT

terapeuta,

Strassmeier Skála

gyógypedagógus

SZIT diagnosztika

SZIT terapeuta

Mérési naptár a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók csoportjában
IDŐPONT
Évente-

MIT MÉRÜNK?
gyermekek Szociális és

állapotától függően

személyiség fejlődés

MÉRÉS ESZKÖZE

KI VÉGZI

PAC
SPAC

Gyógypedagógus

TARC

Mérési naptár az autista tanulók csoportjában
IDŐPONT
Évente

MIT MÉRÜNK?
Szociális és
személyiség fejlődés

MÉRÉS ESZKÖZE

KI VÉGZI

Kathleen Quill kérdőív Gyógypedagógus

Mérési naptár a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók általános iskolájában
IDŐPONT
Évente

MIT MÉRÜNK?
Szociális és
személyiség fejlődés

MÉRÉS ESZKÖZE

KI VÉGZI

PAC teszt

Gyógypedagógus

Mérési naptár az enyhén értelmi fogyatékos tanulók körében
IDŐPONT

tanév / október 15.

MIT MÉRÜNK?

MÉRÉS ESZKÖZE

Tanuláshoz

DIFER

szükséges

belső használatú

képességek,

részképesség mérő

rész képességek

tesztek
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KI VÉGZI
Első osztályos
tanítók
gyógypedagógusok

központilag

Matematikai és

meghatározott

szövegértési eszköz

időpontban

tudás

kompetencia teszt

központilag
meghatározott

nyelvtudás

idegen nyelvi teszt

időpontban

6;8;10; osztályfőnök

6, 8. osztályfőnök,
nyelvtanár

Mérési naptár a készségfejlesztő szakiskolában
IDŐPONT
Évente

1.6.

MIT MÉRÜNK?
Szociális és
személyiség fejlődés

MÉRÉS ESZKÖZE
PAC, PAC2 teszt

KI VÉGZI
Gyógypedagógus

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység,
csoportbontás, egyéb foglalkozások szervezéseinek elve

Intézményünkben a rehabilitációs fogalakozások szervezése a szakértői véleményben foglalt
előírások alapján, az azonos problémával küzdő, és hasonló életkorú tanulók csoportba történő
besorolásával történik.  A csoportok átjárhatóak, módosításra a szakértői véleményekben kelt
javaslatok, illetve tanév közben új tanuló érkezésével - szükség szerint - kerülhet sor.
Csoportbontásban nem történik tanítás.
1.6.1. A tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő tanórai tevékenységek
A különleges bánásmódot igénylő tanulókat segítő tevékenységek
A különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló tehetségének, képességeinek kibontakoztatására,
vagy éppen sajátos nevelési igénye, esetleg beilleszkedési, magatartási nehézségeinek leküzdése
érdekében kiemelt figyelmet érdemel. Ezeket a tanulóinkat minden pedagógus és a pedagógiai
munkát segítő kolléga kiemelt figyelemmel kíséri. Az oktatás-nevelés minden színterén fő cél a
tehetségük kibontakoztatása, illetve a tanulási kudarcok csökkentése, a tanulási sikerek növelése. A
tanulási kudarcokon átesett tanulóink esetén különösen fontos feladatunk a tanulási eredményeket
akadályozó tényezők csökkentése, a képességek fejlesztése, kiemelt figyelemmel azokra a
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képességeikre, amelyek jobbak az átlagosnál. Ennek a tevékenységnek a fő pedagógiai eszköze a
tevékenységközpontúság, gyakorlatorientáltság elvének széleskörű érvényesítése.
Rehabilitációs foglalkozások
A rendszeres rehabilitációs órák a köznevelési törvény 6-os számú melléklete és a szakértői
bizottságok által előírt óraszámok alapján szerveződnek az előírt terápiáknak megfelelően.
Minden csoport más-más pedagógiai megközelítést, technikát igényel.
A

rendszeres

rehabilitációs

foglalkozásokon

kedvező

feltételeket

kell

teremteni

a

személyiségfejlődésre negatívan ható tanulási sikertelenségek elkerüléséhez, valamint egyes
magatartásbeli és jellemfejlődési zavarok fellépésének megelőzéséhez.


Logopédia

A sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott) tanulók nagy része az általános
beszédfejlődésben elmaradt, jelentős hiányosságokkal rendelkezik. Alsó tagozaton igen jelentős a
beszédhibások száma. Leggyakoribbak az artikulációs hibák, de jellemző, hogy a beszédhibák nem
izoláltan, hanem vegyes, kevert formában jelentkeznek. A beszédhiba javítása kiscsoportos
formában, de egyéni terápiák alapján, meghatározott heti óraszámban történik. A foglalkozások
sikerélményt nyújthatnak, növelhetik a gyermekek önbizalmát, és ez által a tanulás más területein is
növekedhet teljesítményük.


Dyslexia-reedukáció, Diszgráfia, diszkalkúlia reedukáció

Tanulóink körében leggyakrabban előforduló hibák az olvasás során jelentkező betű-és hang
felcserélések, a szótag- és hangelhagyások, a szótag-és hang felcserélések. Gyakoriak az
összeolvasási nehézségek is. Vannak, akik ezeket a hibákat a spontán írásnál követik el, előfordul
másolásnál is, mivel már eleve hibásan olvassa el az adott szót. Az említett hibák korrigálása egyéni
és kiscsoportos formában valósítható meg a lehetőségek függvényében, heti egy alkalommal.


Mozgásterápiák: TSMT, SZIT, szomatopedagógia, konduktív pedagógia



Kutyás terápia: 2018. januárjától intézményünkben az EFOP 3.1.6-os pályázat keretében
alakalmunk adódott állatasszisztált terápia bevezetésére. Lehetőségeinkhez mérten az
óvodától az iskoláig lehetőséget biztosítunk egy –egy terápiás órára. A fejlesztő nevelés
oktatásban, intenzív, heti több órás fejlesztésben részesülnek a tanulók. A gyerekekre
gyakorolt hatása szemmel látható, érezhető. Együttműködésre, figyelemre, tiszteletre tanítja
a gyerekeket mind a mellett, hogy a képességfejlesztésbe is rendkívül jól bevonható.
Folyamatos élő motivációt biztosít. A jövőben jó gyakorlatként szeretnénk tapasztalatainkat
megosztani más intézményekkel.
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A számítógép felhasználása az egyéni fejlesztésben
A hatékonyság fokozása a számítógép előnyös tulajdonságainak kihasználásával történik. Ezek a
következők: hatalmas motivációs erő, leköti a gyermek figyelmét, mód van a hibák javítására, az
azonnali ellenőrzésre, játékosan oktat, új tárgyi ismereteket szerezhet, növeli az önbizalmat.
A különböző számítógépes programok jól használhatók az olvasási, számolási képességek
fejlesztésénél. Néhány program fejleszti a síkbeli tájékozódást, az olvasás pontosabbá tételét, a balról
jobbra haladás következetes megtartását, az irányok betartását, sőt többnyire bővíti a szókincset is.
5-8. évfolyamon a számítógép segítségével fokozható az olvasási tempó, fejlődik a figyelem, az
emlékezet, a gondolkodás javul a helyesírási készség.
1.6.2. A tehetséggondozás lehetőségei
Ez a definíció azt is jelenti, hogy azok a gyerekek is tehetségnek tekintendők, akik csak egy
területen mutatnak kiemelkedő képességet, így más területeken lehetnek átlagos, vagy akár átlag alatti
kepésségeik is. Ezért a tanulásban akadályozott, értelmileg sérült, autizmussal élő gyermekek is
lehetnek tehetségesek valamilyen területen, amely terület általában a jobb agyféltekei funkciók közül
kerül ki. Az értelmileg sérült gyermekek esetében a bal féltekei funkciók sérülése diagnosztizálhatók
(logikus gondolkodása, intellektualitás stb). A jobb agyféltekei funkciók viszont kevésbé sérültek,
eredményesebben fejleszthetők (rajz, zene, tánc, nagymozgás, moralitás, dramatizálás). Az SNI
tanulók másként gondolkodnak, a jobb agyfélteke dominancia azt sugallja, hogy „emocionális úton”
könnyebben megközelíthetőek, mint kognitív úton.
A tehetség felismerése és gondozása régi gyakorlat a gyógypedagógiában is, hiszen itt is igaz, hogy
a tanulói teljesítmények növelése a pozitívumokra való támaszkodás elvére építve valósítható meg
leginkább. A kimagaslóan jó képességek fejlődésének egyik feltétele, hogy tárgyi és személyi
feltételek biztosításával célirányos tevékenységen keresztül ösztönöződjenek, másrészt a
segítségükkel elért tudás megértésre kerüljön. 2016. szeptemberétől bevezetésre kerül a sakk, mely a
tehetséggondozáson kívül fejleszti a gyermekek egyéb, elemi képességeit is.
A tehetségfejlesztő munka színterei:
 Kreatív szakkör, kézműves szakkör működtetése
 az általános iskolai és középiskolás tanulmányi versenyeken való szereplés
 házi és kulturális versenyeken való részvétel
 segítség nyújtása a tanulói egyéni pályázatok elkészítésében
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Az intézmény a következő tehetségfejlesztő szolgáltatásokat biztosítja a tanulók számára a tanórán
kívüli foglalkozások, rendezvények esetében:
 házibajnokságok,
 iskolai sportkörben való részvétel,
 helyi, megyei, országos versenyeken való részvétel
 lovaglás, - mely hagyományként él az intézményben, - számos olyan elemet tartalmaz, mely
lehetővé teszi gyermekeink komplex fejlesztését egy olyan területen, ahol a ló nem eszköz,
hanem aktív cselekvőtárs. Ez olyan motiváló tényező a gyermek számára, mely áthatja, és
pozitív irányba tereli a foglalkozások hatékonyságát, hangulatát. Ahogy a ló mozog, a lovas
folyamatosan “kibillen” egyensúlyából, s ennek következtében a lovas izmainak egyszer meg
kell feszülniük, máskor pedig el kell lazulniuk az egyensúly visszanyerése érdekében. A
gyakorlatok olyan izmokat is megmozgatnak, melyek a hagyományos fizikai terápia
“számára” elérhetetlenek. A ló háromdimenziós ritmikus mozgása hasonlít az emberi
mozgásra járás közben. A lovon való elhelyezés, elhelyezkedés változtatásával különböző
izmokat tudunk “munkára bírni”. A ló megállítása és elindítása, jármódjainak és haladási
irányának változtatása még inkább jótékony hatással van szervezetre. Ugyanakkor nagyfokú
koncentrációt, együttműködést igényel a tanulóktól,
 az iskolák közötti helyi versenyeken való részvételt,
 lovas vándorkupa helyi szervezéssel
 a szakmai versenyeken való szereplést,
További lehetőséget jelent az iskolában, hogy az alapítványunk segíti diákjainkat anyagi
támogatásokkal, valamint az oktatási feltételek biztosításával, fejlesztésével. A tanórán kívüli
foglalkozások szervezése, időbeosztása, az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
az SZMSZ-ben leírtak alapján történik.
A különböző érdeklődési körök foglalkozásai tanórán kívül kerülnek megtartásra (pl. sportkör,
szakkör, stb.), melyek adott óraszámban, általában kis létszámú csoportfoglalkozás formájában
kerülnek megrendezésre. Fontos, hogy a tanulási kudarcnak kitett, de jó kézügyességű, jól sportoló
tanulóink is részt vegyenek versenyeken, rendezvényeken. A sikerélmény ösztönző lehet a tanulási
nehézségek leküzdésében is.
1-13. évfolyamon
 Sportkör (szakiskola)
 Kreatív kör (ünnepekhez kapcsolódóan)
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 Kézműves játszóház
 Élemód-életvitel kör
 Színjátszó kör
Napközis és tanulószobai foglalkozásokon házi feladat készítéssel, a délelőtt tanultak rögzítésével,
délutáni szabadidős tevékenységeken, hasznos idő eltöltéssel, előre tervezett foglalkozásokkal
történik.
Cél:
 A tanulás megszerettetése (örömteli tanulás).
 Minden tanuló legyen képes a számára leghatékonyabb tanulási módszer, technika
kiválasztására.
 A tanulók tudják alkalmazni a tanítási órákon szerzett ismereteket a mindennapi életben.

Feladat:
 A tanulás feltételeinek megteremtése
o Nyugodt légkör biztosítása.
o Megfelelő motiváció kialakítása a tanulás terén.
o A tanítási órákon szerzett ismeretek felidéztetése.
o A többlettudás örömének kifejlesztése (önművelés).
o Napi feladatok számbavétele (tanulási terv).
 A tanulás folyamatában
o El kell érni, hogy a tanulók többsége tudja felismerni, felmérni a tanuláshoz szükséges
eszközöket.
o Fejleszteni kell minden tanulóban azt a képességet, hogy ki tudja választani a számára
leghatékonyabb tanulási módszert, technikát.
o Kifejezőkészség fejlesztése szóban és írásban.
o Időterv készítése az egyes tantárgyakhoz.
o Örömteli tanulás erősítése.
o Csoportos, egyéni és társsal való tanulás
o Fejleszteni kell az önállóságot, a közösségben való tanulást, a tanulópárok kialakítását,
az egymásért való felelősségvállalást.
o A tervezés, döntés, szervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés mozzanatainak
megtanítása.
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1.6.3. Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása
Az iskola munkájában a gyermekvédelem - annak ellenére, hogy nincs külön gyermekvédelmi
felelősünk - kiemelkedő szerepet tölt be. A gyermeki személyiségfejlődést elősegítő pedagógiai
szemlélet célja, hogy elhárítsa, enyhítse azokat az ártó hatásokat, amelyek a gyermek egészséges
személyiségfejlődését gátolják, illetve a pozitív hatásokat érvényre juttassa. Megadunk minden
lehetséges segítséget ahhoz, hogy a szülők a gyermeket családban nevelhessék, ne váljon szükségessé
a gyermek kiemelése a családból. Az utóbbi években a hátrányos, veszélyeztetett helyzetű tanulóink
száma - ha csak kis mértékben is - de növekedni látszik, amely részben a szabályozások, részben
pedig az életkörülmények romlásának a következménye. A veszélyeztetett helyzet kiváltó okai
különfélék lehetnek, de a gyermekek és fiatalok, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő
vagy a gondozó környezet nem biztosítja. Kialakulásához vezető tényezők között jelentős lehet a
tanuló családjára, szűkebb társadalmi környezetére jellemző elhanyagoló nevelés, gondozás vagy a
családban a devianciák halmozott előfordulása (alkohol, drog, brutalitás, bűncselekmény).
A szociálisan hátrányos helyzetűek azok a gyermekek és fiatalok, akiknek alapvető szükséglet
kielégítési lehetőségei korlátozottak, családjuk, szűkebb társadalmi környezetük az átlaghoz képest
negatív eltérést mutat, elsősorban szociális és kulturális téren.
A hátrányos helyzetű gyermekeknél, tanulóknál segítjük a szociális hátrányok leküzdését, törekszünk
a tanulmányi eredmények javítására. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai
tevékenységet az osztályfőnökök végzik, de minden kollégának fokozott figyelemmel kell lenni a
veszélyeztetett tanulókra, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minden gyermeknek segítéget,
védelmet nyújtani.
Olyan pedagógiai tevékenységet kell folytatnunk, amely eleve kizárja annak a lehetőségét, hogy
bármilyen okból, így a gyermek vagy hozzátartozói színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai vagy
társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, születési vagy egyéb helyzete miatt
hátrányos megkülönböztetésben részesüljön.
Az iskolába érkező tanulók otthoni körülményeinek megismerése az osztályfőnökök révén történik.
A veszélyeztetett helyzetű tanulók esetében felvesszük a kapcsolatot az illetékes területi
gyámhatóságokkal és a családsegítő szolgálattal. A szociális okokból rászoruló tanulók szüleivel
együtt kezdeményezzük önkormányzati támogatásukat.
A váratlanul felmerülő gondok esetében kezdeményezzük a területileg illetékes gyámhatóságoknál a
rendkívüli vagy a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a kollégiumi vagy menzadíjaik
csökkentését, illetve az ehhez való hozzájárulásukat. Javasoljuk a tanuló szülőjénél a hét közbeni
kollégiumi elhelyezést, ehhez kérjük az illetékes önkormányzatok anyagi támogatását.
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Iskolánkban iskolaorvosi ellátást biztosítunk minden tanuló részére. A napközbeni rosszullétek esetén
a kollégiumban és az iskolában az adott esetben szükséges gyógyszert rendelkezésre bocsátjuk.
Szenvedélybetegségekről

évente

egészségügyi

felvilágosító

előadásokat,

filmvetítéseket,

beszélgetéseket szervezünk, elsősorban helyi szakemberek részvételével, az osztályfőnöki órákon.
A tanulók és családjaik megismerésére sok időt fordítunk, észrevételeiket, javaslataikat munkánk
során figyelembe vesszük. A tanulókkal való törődés az iskola valamennyi dolgozójának fokozott
kötelessége.
A fenti program megvalósítása érdekében együttműködünk:
 a települési önkormányzatok jegyzőivel,
 az illetékes polgármesteri hivatalok gyermekvédelmi és gyámügyi vezetőivel,
 a megyei gyámhivatallal,
 a tanuló gondozójával, gyámjával, hivatásos gyámjával,
 a családsegítő központtal, családsegítő szolgálattal,
 a nevelési tanácsadóval,
 a rendőrséggel, ügyészséggel, bírósággal,
 társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal.
 szakértői bizottságokkal
Az együttműködésben természetesen nagymértékben támaszkodunk a szülővel történő kölcsönös
együttműködésre is. A felsoroltakon kívül kibővül ez a munka a DÖK együttműködő szerepével,
valamint a magatartászavarokkal küszködő gyermekek még fokozottabb segítésével. A hátrányos
helyzetű tanulók nyilvántartásba vétele alkalmával maximálisan törekedni kell a tapintatos és
szakszerű adatfelvételre. A szorgalmas, de önhibájukon kívül hátrányos helyzetű tanulók részére az
intézményi alapítvány nyújthatnak támogatást, amely elsősorban a tanulmányi eredményt veszik
figyelembe a támogatások odaítélésénél.
Segítségnyújtás:
Kedvezményes étkeztetéshez való hozzájutás lehetősége biztosított a rászorultak részére. Anyagi
veszélyeztetettség esetén ismertetjük a családokkal a segélylehetőségeket, az igényelhető
támogatásokat.
Indokolt esetben a helyi önkormányzatok további anyagi támogatását igényeljük. Szociálisan
hátrányos helyzetű, de szorgalmas tanulóinkat az intézmény alapítványai támogatják.
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Kapcsolattartás:
Naprakész kapcsolattartásra törekszik az iskolavezetés az osztályfőnökökkel, ezzel egymás munkáját
segítve és gazdagítva.
Kiemelten fontosnak tartjuk az állandó együttműködést a Diákönkormányzattal és a gyermekvédelmi
feladatokat ellátó társintézményekkel.
Prevenció:
A gyermekvédelem egyik legfontosabb részterülete. A gyermek testi, lelki egészségének a
fenntartása, a családban történő nevelkedésének biztosítása a cél. E feladatok érdekében az iskola
vezetésével, osztályfőnökökkel egyeztetve előadásokat szervezünk szakemberek bevonásával
(szakorvos, pszichológus).
További feladatok:
 tanulmányi eredmény figyelemmel kísérése
 hiányzások ellenőrzése az osztályfőnökkel egyeztetve, problémás esetben az intézkedések
megtétele
 tanulók figyelemmel kísérése, segítése, szakemberhez irányítása
 szakirodalom ajánlása, figyelemfelkeltés
 pályázatok figyelése
 továbbképzéseken való részvétel
 külső szervek kérésére az osztályfőnökökkel pl. vélemény, környezettanulmány készítése.
A pedagógus oktató-nevelő tevékenységével szemben támasztott alapvető követelmény különösen:
 a gyermeki jogok védelme;
 nevelő-oktató munkája során vegye figyelembe a tanuló egyéni képességét, tehetségét,
fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, segítse a gyermek képességének
kibontakozását, illetve a hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását,
 működjön közre a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében,
 tartsa tiszteletben a tanulók emberi méltóságát és jogait,
 a szülőket, gondviselőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekben rendszeresen tájékoztassa
 ahhoz, hogy a gyermek családban nevelkedjen, s családjától megkapja a segítséget iskolai
kötelezettségének teljesítéséhez, a családdal, a szülőkkel rendszeresen kapcsolatot kell
tartania.
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Az iskola közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és
megszűntetésében, ennek során együttműködnek a megfelelő szervekkel, illetve a gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
Feladatok és irányelvek a gyermek- és ifjúságvédelmi munkában:
 elsődleges és meghatározó tevékenység a prevenció legyen
 az életkörülményekben tapasztalható rendellenességek időben való feltárása
 a szükséges intézkedések megtétele, törekvés az előidéző okok megváltoztatására
 gyakori családlátogatás, a szülők meggyőzése, a problémák megbeszélése, lehetőség szerint
közös orvoslása
 a gyermekvédelmi törvény előírásainak betartása, kapcsolattartás a helyi önkormányzat
gyermek- és ifjúságvédelmi ügyekért felelős szakemberével.
Ezen feladatok részletes tevékenységekre bontása az éves munkatervekben történik.
A szociális hátrányok enyhítésére a korábban említett támogatási lehetőségek mellett az iskolánkban
az alábbi tevékenységi formák szolgálnak:
 Felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése
 Önismereti csoportok létrehozása (működtetése)
 Drog- és bűnmegelőzési programok
 Mentálhigiénés programok
 Pályaorientációs tevékenység
 Táborozások, kirándulások
 Fesztiválok, bemutatók
 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórákon,
családlátogatásokon, stb.
 Motiválás arra, hogy a gyermek kollégiumi, tanulószobai vagy napközis ellátásban
részesüljön
 Kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel
 Ösztöndíjak
 Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon.
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1.6.4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Az iskola biztosítja az intézményen belül a szegregációmentességet és az egyéni bánásmód elvének
teljes körű érvényesülését. Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének
biztosítása, az esélyteremtés megvalósítása, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányinak
kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása a célunk az intézmény minden tevékenysége
során.
A tanító, tanár pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi módon köteles a gyermeket
oktatni, nevelni:
 Egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, színe, neme, vallása, nemzeti
vagy etnikai hovatartozása, illetve bármilyen más oknál fogva.
 Minden tanuló számára biztosítani kell a fejlődéséhez szükséges feltételeket;
 Biztosítani kell a családi, vagyoni helyzetből fakadó hátrányok leküzdését, a tanuló
képességeinek, tehetségének kibontakoztatását.
 Az iskolának rendszeres kapcsolatot kell tartania a szülőkkel, a családokkal.
 Segíteni, illetve biztosítani kell a tanulói szervezetek, a diákönkormányzatok létrejöttét és
működését.
 Biztosítani kell, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, és véleményt nyilváníthassanak az őket
érintő kérdésekben.
 A tanuló számára biztosítani kell, hogy nevelése és oktatása biztonságos és egészséges
környezetben folyjon; iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás
beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének
megfelelően alakítsák ki.
 A tanuló személyiségi jogait tiszteletben kell tartani.
 A tanuló számára biztosítani kell, hogy családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy
kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön.
 A tanuló joga, hogy testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékosságának megfelelő
pedagógiai ellátásban részesüljön.
 Az iskolának együtt kell működnie a gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságokkal,
szervezetekkel, személyekkel, annak érdekében, hogy elősegítse a gyermek családban történő
nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését és megszüntetését.
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Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a
gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását, megvalósítását:
 a felzárkóztató foglalkozások
 a tehetséggondozó foglalkozások
 az indulási hátrányok csökkentése
 a differenciált oktatás és képességfejlesztés
 a pályaválasztás segítése
 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek)
 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése
 a családi életre történő nevelés
 az iskolai étkezési lehetőségek
 az egészségügyi szűrővizsgálatok
 a

tanulók

szabadidejének

szervezése

(tanórán

kívüli

foglalkozások,

szabadidős

tevékenységek, szünidei programok)
 a szülőkkel való együttműködés
 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának, szociális hátrányok enyhítését szolgáló
tevékenységek segítését szolgáló tevékenységek:
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
 az egyéni foglalkozások
 a felzárkóztató foglalkozások
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni, vagy
csoportos használata
 a továbbtanulás irányítása, segítése
 “Útravaló” programban való részvétel
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
 a diákétkeztetés
 a felzárkóztató foglalkozások
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata
 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai
 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése
 a továbbtanulás irányítása, segítése
 az iskolai gyermek-és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége.
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Szoros és jól működő kapcsolatot ápolunk a polgármesteri hivatallal, a családsegítő és a
gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy szociális hátrányt elszenvedő tanulóink minél
hamarabb segítségben részesüljenek
1.6.5. Prevenciós Program a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése
A Békés Megyei Kormányhivatal által kiadott Partnerségi Protokoll része, hogy a nevelési-oktatási
intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló
egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő
feladatokra, amelyek különösen (többek között) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, és
amely beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba
[20/2012. EMMI rendelet 128. (3) bekezdése]. /
A sajátos nevelési igényhez való alkalmazkodás az intézmény egész pedagógiai rendszerének
meghatározója.
Alappillérei:


a tanulók egyéni szükségleteinek sokoldalú megismerése



az egyéni szükségletekre alapozott sérülés specifikus eljárások alkalmazása a nevelés, oktatás,
fejlesztés, képzés egész rendszerében.

Fentiekkel összhangban a pedagógiai és az azt segítő tevékenységeket olyan nevelőtestület és
alkalmazotti közösség végzi, akik magas színvonalon rendelkeznek humán pedagógiai, pszichológiai
képességekkel, attitűdökkel (tolerancia, elfogadás, empátia, hitelesség). Alapdokumentumunk szerint
tanulásban és értelmileg akadályozott, érzékszervi-és mozgásfogyatékosokat, autizmussal élőket,
súlyos-halmozottan fogyatékosokat, valamint ép intellektusú, de tanulási zavarral küzdő, illetve a
viselkedés, magatartás és beilleszkedés terén súlyos zavart mutató tanulókat is felvehet. Ez utóbbi
diagnózissal érkező gyermekek számának folyamatos emelkedését tapasztaljuk. Az agresszió
kezelése, legfőbbképpen kialakulásának megelőzése egyre inkább a mindennapi munka előterébe
kerül. Az iskolahasználó családjaink döntően a nehéz anyagi körülmények között élő, alacsony
képzettségűek, akik szociopszichés hátrányokkal is küzdenek gyermekeik másságából adódóan elszigetelődés, bűntudat, érdekérvényesítési bizonytalanság. Ennek következtében a családok
nyújtotta társadalmi háttér, mint társadalmi mikrokörnyezet sokkal inkább segítségre szoruló, mint
segítségnyújtó az iskola nevelési rendszerében. Az intézményi menedzsment tevékenységében ebből
adódóan kiemelkedő szerephez jut a különböző segélyszervezetekkel való együttműködés, a
hátrányos helyzetű családok közös felkarolása.
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A sajátos nevelési igényű, magatartászavaros (továbbiakban SNI) tanulók BNO szerinti diagnózisát
alapul véve, azon jellemzők kerülnek kiemelésre, melyek az agresszív viselkedés megjelenését írják
le. Kiemelten fontos, hogy a pedagógus rendelkezzen megfelelő szakmai és a diagnózishoz kötődő
korszerű elméleti információkkal, próbáljon ezek alapján optimálisan felkészülni a tanuló érkezésre,
a befogadás előkészítésre.

Magatartászavar (F91):


A visszatérő és tartós antiszociális, agresszív, vagy dacos magatartás jellemző. A viselkedés
a kornak megfelelő szociális elvárások durva áthágásához vezet, sokkal súlyosabb mértékben,
mint egy hagyományos gyerekcsíny vagy serdülőkori lázadás.



F

91.1

Kortárscsoportba

sem

beilleszkedők

magatartászavara

(nem

szocializált

magatartászavar)


Jellemzője a többi gyerekkel való kapcsolat átható abnormalitása, ami kombinálódik az
állandó antiszociális és agresszív magatartással, amely kimeríti a magatartászavar általános
kritériumait, és nem csak ellenkezést, dacot, bomlasztó viselkedést foglal magába.



Ennek a zavarnak a kortárscsoportba való beilleszkedés hiánya a legfontosabb tünete.



F 91.2 Kortárscsoportba beilleszkedők magatartászavara (szocializált magatartászavar)



Jellemzője a kortárscsoportjukba jól beilleszkedett egyének állandó antiszociális vagy
agresszív magatartása.



Az elkülönítés kulcsa a meglévő, tartós, kortársakkal kötött barátságok (amennyiben a
kortárscsoport az elfogadhatatlan viselkedést helyesli, és a szubkultúra szabályozza azt).



A felnőttekkel való kapcsolat változó, tekintélyszemélyekkel rossz, míg másokkal jó lehet.



F 91.3 Nyílt (kihívó) oppozíciós zavar



Elsősorban kifejezetten dacos, engedetlen, kötekedő (bomlasztó) viselkedéssel jellemezhető,
amibe nem tartoznak bele a garázda cselekedetek, illetve az agresszív vagy antiszociális
viselkedés sokkal extrémebb formái.



Ez általában 9-10 éves kor alatti gyerekeknél előforduló magatartászavar. Alapvető tünete a
zavarnak a tartósan negativisztikus, ellenséges, támadó, provokatív és indulatos viselkedés,
amely egyértelműen kívül esik az adott életkorú gyerekek szociokultúrájának normális
határain.
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Az ide sorolható gyerekek gyakran és aktívan elutasítják a felnőttek kéréseit, vagy szerepeket
és szándékosan dühítenek másokat. Általában dühösek és haragtartók, könnyen
megbántódnak, feldühödnek, amennyiben saját hibáikra figyelmeztetik őket.



Kifejezetten perfekcionisták lehetnek, jó intellektussal rendelkezhetnek. Alacsony
frusztrációs toleranciájuk van, könnyen indulatba jönnek.



Az ellenkezésük tipikusan kihívó jellegű, konfrontációt kezdeményezők, általában
kifejezetten durvák, együttműködést kerülők, tekintélyszemélyekkel ellenkeznek.



A racionális érvelést, a realitást nem hajlandók figyelembe venni, olykor úgy tűnik, mintha
kizárólag az ellenkezésen keresztül fejeznék ki magukat.

A magatartászavarral küzdő gyermekek/tanulók viselkedésre legjellemzőbb tünetek (több együttese
meglétével):


tanulási motiváció zavara



fáradékonyság



szórt, könnyen elterelhető figyelem



állandó fészkelődés



bekiabálás tanítási órába



verbális agresszivitás



gyenge feladattudat



félelem a felnőttektől



félelem a társaktól



félelem a feladathelyzetektől



visszahúzódás



gyakori hallgatás



kötözködés a társakkal



agresszív viselkedés a felnőttekkel szemben



trágár beszéd



hazudozás



sértődékenység



hangulatingadozás



szófogadatlanság



önbizalom hiánya



gyakori sírás



szemkontaktus kerülése
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alkalmazkodóképesség zavara



meggondolatlanság



ügyetlenség



impulzivitás



zavart nevetgélés



körömrágás



ujjszopás



ideges játék a kezekkel



gyors, hirtelen kapkodó mozdulatok



bizonytalan körbetekintgetés



lopás



csavargás



társas kapcsolatok hiánya



szemtelenkedés a felnőttekkel



gyakori hasfájás



verekedés



érzékenység



öntörvényűség



hangoskodás



bohóckodás



hiszékenység



felelősség hárítása



uralkodás másokon



érdektelenség



türelmetlenség



zárkózottság



bosszúállás



dac



kiszámíthatatlanság



passzivitás



rosszindulatúság



összefüggések nehezebb felismerése, dadogás, indulatosság
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Intézményünk prevenciós feladatai
Biztonságos, erőszakmentes iskola megteremtésére kell törekednünk, mely az alternatív vitarendezés,
az érdekalapú tárgyalás, resztoratív technikák és a különböző jó gyakorlatok bevezetésén keresztül.
Kihasználva és fejlesztve ennek érdekében külső-és belső kapcsolatrendszereiben rejlő erőforrásokat.
Nem minden magatartás zavarral küzdő tanulónk rendelkezik diagnózissal. Fontos, hogy a fentiekben
felsorolt jellemzőket minden kolléga felismerje és kezelni tudja. Ezért a munkaközösségi értekezletek
elemeként be kell építsük a munkákba az esetmegbeszélő alkalmakat. Ismertetni az
agressziótípusokot (Ranschburg Jenő) és azok kezelési módjait.
A biztonságos iskola eléréséhez az fontos, hogy a külső szakemberek kompetenciakörének és
elérhetőségeinek elérhetősége mindig biztosított legyen a dolgozók számára. Az iskolapszichológus
hiánya jelentős akadályt jelenthet a megfelelő problémamegoldásokban, helyzetekben.
A mások tapasztalatainak megosztása segíti a jövőbeni konfliktushelyzetek kezelését. Ez a
mindennapokban már működő folyamat.
Alkalmazotti közösség-nevelőtestület
A megelőzésben fontos, hogy minden dolgozó megfelelő mentálhigiénével rendelkezzen. Ki kell
lépni a kondicionáltságból, a megszokott reakciókból (pl. düh, frusztráltság…). A válaszreakciók
tárházának bővülni szükséges, hiszen az agressziókezelés csak így javulhat.
Igény esetén: önismereti tréning, szupervízió. Ennek anyagi hátterének biztosítása a munkatervekbe
való beépítés szükségességét vonja maga után.
Munkaközösségi

értekezletek:

belső

tudásmegosztó

fórum

(agressziókezelési

technikák,

konfliktuskezelés módszerei).
Tanulók:
- Tantárgyfelosztásban helyet kap a tehetséggondozás, felzárkóztatás. A magatartászavaros gyermek
lehetőséget kap, hogy félelmét, érzéseit és konfliktusait képekben és szimbólumokban
megfogalmazza. A „művészetterápiák” serkentik a „képi közlésfolyamatot”, ami lehetővé teszi, az
elfojtott és elnyomott indulatok kinyilvánítását szimbolikus formában. Agresszív megnyilvánulások
száma csökken.
- Drámafoglalkozások beépítése az osztályfőnöki órákba, napközis tevékenységbe, szabadidős
tevékenységekbe, etika órákba, kollégiumi foglalkozásokba. Ez által a diákok képessége fejlődik
egymás és mások elfogadásában, megismerésében. A pedagógus jobban megismeri a gyermekek
viselkedésnek indítékait. Felismeri és e tudás birtokában hatékonyabban képes kezelni a
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konfliktusokat. Alternatív megoldásokat találnak egy-egy kritikus helyzet hatékony és sikeres
megoldására. A gyermekek önismerete fejlődik.
- Sport szerepe a mindennapi testnevelésen túl. A rendszeresen végzett feszültségcsökkentő
sporttevékenység, elősegíti a motorikus nyugtalanság leépítését. Az is bizonyítást nyert, hogy az
iskolai agresszió megfékezése érdekében, az iskolának, több feltételnek is eleget kell tenni. Szükséges
az iskola megfelelő hozzá állása, minél több, változatos sport-program szervezése, az iskolai
sportfoglalkozások, sportkörök mellett diáksport egyesületek, sportklubok működtetése, a
sporttevékenységre ösztönzés.
1.7.

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82§ (6) szerint az oktató-nevelő intézményben működő
diákönkormányzat döntési, egyetértési, véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik.
Az iskolai, a kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő,
jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor
és módosításakor;
A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt saját működéséről, a
diákönkormányzat

működéséhez

biztosított

anyagi

eszközök

felhasználásáról,

hatáskörei

gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat
tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről.
A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá.
Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola
SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő
beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását
jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni
 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,
 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
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 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben.
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a
diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót
a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat
részére.
A diákönkormányzat a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységként minden
feladat-ellátási helyen megszervezik a diáknapot.
A tervező-szervező funkción túl a DÖK érdekképviseleti szerepet is betölt iskolánkban, itt azonban
elsődleges céljuk a közösség érdekében végzett tevékenységekért a közösség előtti dicséret, ezzel is
előmozdítani kívánják olyan egyéniségek kialakulását, akik szívesen kapcsolódnak be, majd
kezdeményezik érdekes, hasznos közösségi tevékenységek lebonyolítását.
Összességében célunk olyan közösség kialakítása, amely büszke sikereire, és értékeli más
közösségektől megkülönböztető tulajdonságait.
Diákönkormányzat munkáinak fő területei:
 heti hírmondó rendszeres megjelentetése,
 faliújság készítése,
 iskolai sportkör kulturális rendezvények, programok szervezése,
 iskolai ünnepeken való aktív részvétel,
 osztályok közötti tanulmányi verseny,
 sportnapon való aktív részvétel
 diáknap/gyermeknap
Biztosítani kell a diákvezetők továbbképzéseken való folyamatos részvételét.
A diákönkormányzat a munkáját DÖK patronáló tanár segítségével végzi.
1.8.

Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel

1.8.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A
diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
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A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
 a házirend elfogadása előtt.
A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézményvezető a felelős. A
diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos
jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez
szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet A diákönkormányzat munkáját a
tanárok által felkért, és az intézmény vezetője által megbízott patronáló tanár segíti.
 a diákönkormányzat – a hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt – a
diákönkormányzatot segítő tanár útján kéri ki a nevelőtestület, illetve az intézményvezető
véleményét,
 a nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzat véleményét az ennek működését segítő
tanár képviseli,
 a diákönkormányzatot segítő tanár felkészíti a diákközgyűlés levezető elnökét. A közgyűlésen
jelen lehetnek a nevelőtestület meghívott tagjai.
 a nevelőtestületi értekezletre a diákképviselő is meghívható, ha a tanulók egészét érintő
témákról van szó, ilyenkor tanácskozási joggal vesz részt.
A tanulók szervezett véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának, formája
 A véleménynyilvánítók köre:
o a tanulók egyénileg,
o osztályok közösségei vagy képviselői,
o az iskola közössége vagy képviselői,
o az iskola diákkörének közössége.
 A véleménynyilvánítás formái, helye:
o személyes megbeszélés útján, négyszemközt,
o az iskola valamely közössége előtt, az adott közösség megfelelő fórumain,
o iskolai gyűlésen,
o tantestületi értekezleten,
o diák-önkormányzati napon.
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A foglalkozásokra, megbeszélésekre az intézmény a létszámnak megfelelő nagyságú iskolai
helyiséget rendelkezésre bocsátja térítésmentesen.

1.8.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák:
 Szülői értekezletek
 Nyílt napok
 Iskolai rendezvények
 Családlátogatások
 Szülői klub
 Közös programok, kirándulások
Az intézmény szülői szervezete a szülői munkaközösség. A szülők jogaik érvényesítésére és
kötelességük teljesítésére szülői szervezetet (munkaközösséget) hozhatnak létre. A szülői szervezet
döntési jogkörébe tartoznak:
 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke,
tisztségviselői),
 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,
A szülői munkaközösség (SZMK) munkáját az iskola tevékenységével az SZMK elnöke koordinálja.
A SZMK vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SZMK véleményének a jogszabály
által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézményvezető felelős. Egy-egy tanulóközösség,
gyermekcsoport szülői közösségével az osztályfőnök (csoportvezető pedagógus) tart közvetlen
kapcsolatot. A szülők véleményét, javaslatait az osztályközösség szülői szervezetének vezetője
juttatja el az intézmény vezetőségéhez.
A képviseleti úton választott szülői munkaközösség:
 Figyeli a gyermeki (tanulói) jogok érvényesülését, a pedagógiai program megvalósulását, a
tanári, nevelői munka eredményességét.
 Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől a gyermekközösségek nagyobb csoportjairól: az
osztályközösségekről, foglalkozási csoportokról, a felmerült problémákról.
 Élhet a jogszabályok által biztosított véleményezési, egyetértési és döntési jogával.
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A Szülői Munkaközösség elnöke folyamatos kapcsolatot tart az intézményvezetővel esetleges
gyermekbalesetekben részt vesz az ügy kivizsgálásában.
Tanévenként kétszer ismerteti a nevelőtestülettel a Szülői Munkaközösség álláspontját:
 a gyermekek érdekeinek és jogainak érvényesüléséről,
 a pedagógiai munka eredményességéről,
 a közösségi élet színvonaláról,
 az intézményi szervezettség és működés rendjéről,
 a pedagógusok munkájáról,
 a szülők által vállalt kiadások mértékéről,
 a szülői közösség tevékenységéről.
1.9.

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

A vizsgaszabályzat célja
Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64. §-ában foglalt felhatalmazás
alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása.
A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit
(írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján
határozza meg és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.
A tanulmányok alatti vizsgák célja:
azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi
teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja szerint
nem lehetett meghatározni a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév
összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.
Általános szabályok
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
osztályozó vizsgákra , különbözeti vizsgákra, javító vizsgákra, és pótló vizsgákra vonatkozik
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik;
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít;
 aki különbözeti vizsgára jelentkezik;
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít;
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
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A vizsgaszabályzat határozatlan időre szól. Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati
vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai Programja alapján.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. Tanulmányok alatti vizsgát
független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a
tanuló jogviszonyban áll. Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell
tenni. Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége
alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult
az adott tantárgy tanítására. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában szervezik vizsgabizottságának elnökét és tagjait az intézményvezető, a független vizsgabizottság elnökét és
tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg. A tanulmányok alatti vizsga
vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért, ennek keretében
meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga letételéhez
előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók
kizárását, vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, átvizsgálja a vizsgával
kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait, a vizsgabizottság
értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.
A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező tanár
csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint taníthatja.
A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola intézményvezetője készíti elő. Az
intézményvezető felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek
megteremtéséért. Az intézményvezető e feladata ellátása során dönt minden olyan, a vizsga
előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok
nem utalnak más jogkörébe, írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a
helyettesítésről, ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, minden szükséges intézkedést
megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen
fejezni. A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. Az
írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, amennyiben a
vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően a vizsgáztató
pedagógus által értékelhetően kell elkészíteni.
A tanulmányok alatti vizsgán a nemzeti köznevelési törvény 47. § -nak hatálya alá tartozó tanulónál
a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a
tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.
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A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény nem a
Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során
olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.
Osztályozó vizsga
Az intézmény osztályozó vizsgáit a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző vagy az azt követő
két hétben kell megszervezni. Ha a tanuló orvosi igazolással tudja alátámasztani a vizsga napjáról
történő hiányzását, gyógyulása esetén lehetősége van pótló vizsgán részt vennie.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak, akit
a)

felmentettek a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

b)

az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (6) bekezdésben meghatározott időnél

többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
c)

a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott
osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.
Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során indokolt esetben bármikor megszervezheti. A vizsgák
időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
Különbözeti vizsga
A különbözeti vizsgák időpontját az intézményvezető határozza meg. Iskolaváltoztatás vagy
külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az intézmény a különbözeti
vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a
tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon
tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb
évfolyamra lépésnek.
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az
intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.

Javító vizsga
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a)

a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,

b)

az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
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marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola intézményvezetője által meghatározott időpontban, az augusztus
15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.
Pótló vizsga
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a
megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem
róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek
bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.
Az intézményvezető hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény
számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei
megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait
értékelni kell. Időpontját egyéni elbírálás alapján az intézményvezető jelöli ki.
Független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsga
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző
harmincadik napig, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott
esetben az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása
céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni,
hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola intézményvezetője a bejelentést nyolc napon
belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében
szervezi meg a vizsgát. A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő
tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor
azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a
kormányhivatalnak. A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja
az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a
vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.
Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei
A vizsgabizottság minimum három főből áll: elnök, kérdező tanár, ellenőrző tanár. Az elnök felel a
szabályok betartásáért, ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, ha kell, szavazást
rendel el. A kérdező pedagógus megfelelő szakképzettséggel rendelkezzen. Lehetőség szerint ne az
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kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. Az intézményvezető felel a vizsgák szabályos
lebonyolításáért. Az ellenőrző tanár lehetőség szerint szakos tanár, felel a vizsga
szabályszerűségéért.
Írásbeli vizsgák általános szabályai
Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus
úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék, a tanteremben
minden padban csak egy diák ülhet
A feladatlapot
 az iskola pecsétjével kell ellátni
 fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését
 fel kell tüntetni a tanuló nevét
 fel kell tüntetni a dátumot
A feladatlap megoldásának ideje 45 perc. A vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár
tájékoztatása alapján a tanuló magával hozhatja, illetve az intézmény biztosítja. Ha a vizsgázó az
írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a
feladatlapra és jelenti az intézményvezetőnek.
Az írásbeli vizsga javítása
a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot ha a szaktanár arra a
feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközöket használt, - rávezeti a
feladatlapja és értesíti az intézményvezetőt.
A sajátos nevelési igényű vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az
intézményvezető engedélye alapján a vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához
rendelkezésre álló időt legfeljebb 20 perccel meg kell növelni, lehetővé kell tenni, hogy az iskolai
tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
a szóbeli vizsgát írásban teheti le.
Ha a sajátos nevelési igényű, a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön
helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet
kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. Egy
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vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A
vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani.
A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – harmadik vizsgaként is
megszervezhető.
A szóbeli vizsga általános szabályai
 egy napon három szóbeli vizsga tehető le
 a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 10 perccel kötelező megjelennie
 a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell biztosítani.
 a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel
készül az önálló feleletre
 a felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési idő
 a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja
 a felelet maximum 15 percet tarthat
 ha a vizsgázó az adott tételből, kérdésből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot,
egy alkalommal póttételt húzhat, pótkérdést kaphat ha a vizsgázó pótkérdést kapott, a
minősítést a póttételre adott felelet alapján úgy kell kialakítani, hogy az elért pontszámot
meg kell felezni.
 két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet
 ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet
készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről
 szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az intézményvezetőt, aki a
törvények alapján dönt
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Gyakorlati vizsga általános szabályai
 a gyakorlati vizsga esetén kötelező a vizsgázót tájékoztatni a gyakorlati vizsga rendjéről
 a gyakorlati vizsgarészt a vizsga feladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell
értékelni
Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje
A vizsgatárgyak követelményrendszere.
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény
házirendjében található követelményrendszerével.
Jogorvoslati lehetőség
Az intézményben lefolytatott vizsgákkal kapcsolatos jogorvoslati lehetőség a 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendeletben, valamint a nemzeti köznevelési törvény vizsgákra vonatkozó
részeiben található.
1.10. Felvétel és átvétel szabályai
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének
megléte, annak igazolása. A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges
bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges
bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell
biztosítani.
Iskolánkban csak olyan tanul vehető fel, akinek a szakértői bizottság intézményünket kijelöli.
Az óvodába, első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 a gyermek lakcímet igazoló hatósági kártyáját;
 a gyermek felvételét javasoló szakértői bizottság szakvéleményét;
 olyan orvosi vizsgálati eredményeket, melyek szükségesek lehetnek a gyermek megfelelő
oktatásához, neveléséhez
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Az 1-8. évfolyamba történő felvételnél, átvételnél be kell mutatni:
 a tanuló anyakönyvi kivonatát;
 a gyermek lakcímet igazoló hatósági kártyáját;
 a gyermek TAJ kártyáját
 a gyermek felvételét javasoló szakértői bizottság szakvéleményét,
 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
A tanulók felvételére és átvételre a tanítási év során – mérlegelve az érintett csoport, osztály bármikor
lehetőség van. Az iskolába felvett gyermeket, tanulót - beleértve a magántanulót is - az iskola tartja
nyilván. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, további nyilvántartása az átadó iskola értesítése
alapján az átvevő iskola feladata. Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának
elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola
intézményvezetője értesíti a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
járási hivatalt, amely gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelésoktatásban történő részvételéről.
Szakképzés:
A szakiskola tanulója a nemzeti köznevelésről szóló törvény átvételre és felvételre vonatkozó
rendelkezései szerint folytathatja tanulmányait másik szakiskola megfelelő évfolyamán. Az iskolai
rendszerű szakképzés felvétellel, átvétellel vagy a szakképzési évfolyamra történő továbbhaladással
kezdődik.
A szakképző iskolában a tanulók előkészítő 9. évfolyamra, rész – szakképesítésre, másodszakmára,
illetve készségfejlesztő speciális szakiskolai szakképzésre iskolázhatók be.
Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a
szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági
követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára
bocsátásnak.
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1.11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával
rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl.
hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni.
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja:
 ismerjék meg a tanulók az elsősegélynyújtás fogalmát;
 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;
 a tanulók életkoruknak megfelelő szinten ismerjék fel a vészhelyzeteket;
 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével, sajátítsák el, mikor és hogyan kell
mentőt hívni.
 A tanulók legyenek képesek cselekedni, ha szükséges, hiszen a szakszerű elsősegélynyújtással az egészségben hírtelen károsodott egyén élete megmenthető, további
állapotromlása megelőzhető.
2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal
rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb
alapismeretekkel.
3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának
elősegítése érdekében:
az iskola kapcsolatot épít ki a helyi egészségügyi szervezetekkel, Városi Védőnői Szolgálattal
tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívülivetélkedőkbe;
támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre való
jelentkezését.
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1.12. A tanulók intézményi döntési folyamatban való részvétele
Az intézményi döntések folyamatában a tanulók a diákönkormányzaton keresztül vesznek részt.
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. Tevékenysége
a tanulókat érintő valamennyi területre kiterjed. A tanuló joga, hogy e képviselethez forduljon.
A diákönkormányzat célja az intézményben tanuló diákok érdekeinek képviselete, illetve a diákjogok
érvényesülésének elősegítése. Továbbá, hogy a tanulók aktívan vegyenek részt a tartalmas és teljes
iskolai élet kialakításában. A diákönkormányzat további célja, hogy jó hangulatot, jó közösséget
teremtsen az iskolában, ennek megfelelően segíti a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységét
és szervezi rendezvényeit, programjait.
Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskola osztályközösségében megválasztott
osztályképviselőből (osztályonként 1 fő) álló diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott
tisztségviselője érvényesítik. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb rendű jogszabályokban
megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik, amelyek a következők:
 döntési;
 véleményezési;
 javaslattevő.
Döntési jogkör
 a tanulóközösségek dönthetnek saját közösségi életük megtervezésében, szervezésében,
 ellenőrzésében, értékelésében;
 képviselőjük, tisztségviselőjük személyéről és ezek megbízatásának visszavonásáról;
 a diákönkormányzat dönt a nevelőtestület véleményének meghallgatásával saját működéséről
és szerveinek hatásköréről;
 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról
 egy tanítás nélküli munkanap (Iskolai Gyermeknap) programjáról;
 az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és
 működtetéséről, valamint
Véleményezési jogkör
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A vélemények írásos vagy
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jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény intézményvezetője felelős. A jogszabály által
meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügyeket, amelyekben a
döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.
Javaslattevő jogkör
A tanulóközösségek javaslatot tehetnek az iskolai élettel kapcsolatos problémák mindegyikének
megoldására. A tanulói képviseleti rendszer az osztálytitkárokon, és az iskolai diákönkormányzaton
keresztül, illetve érdekvédelmi szervek útján működik.

A diákközgyűlés levezető elnöke a

diákönkormányzatot segítő tanár. A tanulók részére az intézményvezető ad tájékoztatást. Az iskola
életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat segítő tanár közreműködésével a közgyűlést
megelőzően írásban is eljuttathatja az iskola intézményvezetőjéhez. Írásban, illetőleg a szóban feltett
kérdésre az illetékes vezető ad érdemi választ. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a
diákönkormányzat vezetője a javasolt napirend megjelölésével a segítő tanár útján kezdeményezi az
intézményvezetőnél. Az intézményvezető a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a
rendkívüli diákközgyűlés összehívásáról a napirend közzétételével. Ha az intézményvezető a
rendkívüli diákközgyűlés összehívását nem tartja szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést
kiváltó kérdés más úton való megnyugtató rendezéséről. A tanulók egyénileg más keretek között is
nyilváníthatnak véleményt a velük kapcsolatos dolgokról. Véleményt nyilváníthatnak osztályfőnöki
órákon, elmondhatják problémáikat szaktanáraiknak, napközis nevelőiknek, a gyógypedagógiai
asszisztenseknek. Írásos véleményt és javaslatot nyújthatnak be (és erre választ kérhetnek) az iskola
intézményvezetőjéhez. A választ 14 munkanapon belül kell megkapniuk.
Tájékoztatás
A tanulók tájékoztatásának szóbeli és írásbeli formáját alkalmazzuk. Szóbeli tájékoztatást adhat a
nevelőtestület minden tagja. Rendszeres tájékoztatási kötelezettsége van az osztályfőnököknek.
A diákjogokat, az érdekvédelmet érintő kérdésekről a DÖK felnőtt segítője ad tájékoztatást.
A pályaválasztási, továbbtanulási kérdésekről az osztályfőnökökön kívül az intézményvezetőhelyettesnél lehet érdeklődni. Szociális kedvezmények igénybevételének lehetőségeiről az
intézményvezető-helyettes ad tájékoztatást.
Írásbeli tájékoztatás eszköze az intézetben elhelyezett faliújság. Felhasználható iskolai
rendezvények, pályaválasztási események, ünnepélyek, iskolán kívüli – a nevelési elveinkkel nem
ellentétes – programok közzétételére.

110

A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztő feladatai
A diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszervező közössége - a közösségi nevelés sajátos
területe, ahol a tanulók együttműködést, ön- és közösségérvényesítő érdeket ütköztetnek, a
társadalmi demokratizmust tanulják, erősödik a közösség iránti felelősségtudat.
Ápolják és bővítik iskolánk hagyományait, melyek a közösségépítés fontos elemei, s a közösségért
végzett tevékenységre számos lehetőséget biztosít.
V. HIT ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 35. § rendelkezései
alapján az érintett állami általános iskolákban a 2013/2014-es tanévtől meg kell szervezni az
erkölcstan oktatást, illetve a helyette választható hit- és erkölcstan oktatást. A hit- és erkölcstan
tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54.§ (2)-(3) bekezdésének vagy (4) bekezdésének
megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. Iskolánkban a hiterkölcstan tantárgyat az iskolánkban használatos értékelési rendszerrel kell értékelni.

VI. INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE
Az intézményi szabályozó dokumentumok ( Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) az
intézményvezetői irodában, valamint a honlapon megtalálhatóak.

VII.

HELYI TANTERV

Választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező tantárgyak és
óraszámaik
Iskolánk helyi tanterve az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott kerettantervre épül:
Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és
követelményei megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott
tananyaggal és követelményekkel
Az emberi erőforrás miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák
számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg:
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Választott kerettantervek:
az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11. melléklete alapján
Kötelező tantárgyak, minimális és a szabadon felhasználható óraszámok az 1-8. évfolyamon enyhe értelmi fogyatékos
tanulói számára a békési intézményben
2018. szeptembertől
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika
Erkölcstan
Történelem, társadalom és
állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret
Környezetismeret
Természetismeret
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
Habilitációs, rehabilitációs
foglalkozások száma

1.
7
4+1
1
-

2.
7
4+1
1
-

3.
6+1
3+1
1
-

4.
7
4+1
1
-

7.
4
2
4+1
1
2

8.
4
2
4+1
1
2

2
2
1
1+1
5
2
25

1
2
2
2
2
2
4
1
1+1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1+1
1+1
1+1
2
5
5
5
5
5
5
1
1
1
2
2
2
2
2
2
25
25
27
28
28
31
A tanulók szakértői véleményében foglaltak alapján kerül biztosításra.

4
2
1
1
1
1+1
5
1
2
31
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5.
4
4+1
1
2

6.
4
4+1
1
2

Kötelező tantárgyak, minimális és a szabadon felhasználható óraszámok az 1-8. évfolyamon középsúlyos értelmi fogyatékos
tanulói számára a békési intézményben
2018. szeptembertől
Tantárgyak
Kommunikáció
Olvasás-írás
Számolás-mérés
Játékra nevelés
Társadalmi ismeretek
Önkiszolgálás
Életvitel és gyakorlat
Környezetismeret
Ének-zene
Ábrázolás-alakítás
Információs eszközök
használata
Mozgásnevelés
Testnevelés
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
Habilitációs, rehabilitációs
foglalkozások száma

1.
4
2
2
2+1
2+2
2
3
-

2.
4
2
2
2+1
2+2
2
3
-

3.
4
3
2
2
2+3
2
2
-

4.
4
3
2
2
2+4
2
2
-

5.
4
4
3
1
2+4
1
2
2
-

6.
4
4
3
1
2+4
1
2
2
-

7.
5
2
3
2
3+4
2
2
2
1

8.
5
2
3
2
3+4
2
2
2
1

5

5

5

5

5

5

3
25

5
3
3
4
4
4
4
25
25
26
28
28
31
A tanulók szakértői véleményében foglaltak alapján kerül biztosításra

5
4
31
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Autista csoport fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok a békési intézményben
2018. szeptembertől
A nevelésoktatásfejlesztés területei

Anyanyelv és
kommunikáció

Tantárgy

Társadalmi környezet

Kommunikáció
Olvasás-írás
Számolás-mérés

Életvitel és gyakorlat

Játékra nevelés
Társadalmi ismeretek
Önkiszolgálás

1.
évf.

2.
évf.

3.
évf.

4.
évf.

5.
évf.

6.
évf.

7.
évf.

8.
évf.

4
2 +2
2+1

4
2 +2
2 +1

4+1
3
2 +2

4 +1
3+1
2+2

4 +1
4
3+1

4 +1
4
3 +1

5
2 +2
3+1

5
2+2
3+1

2

2

2

2
1+1

1+1

2

2

2

2

3 +1

3 +1

1+1

1 +1

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

1

1

2

2

Életvitel és gyakorlat
Természeti környezet

Környezetismeret

Művészetek

Ének-zene
Ábrázolás-alakítás

Informatika

Információs eszközök
használata

Testi nevelés

Mozgásnevelés
Testnevelés
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
Habilitációs, rehabilitációs foglalkozások száma
2017/2018

2

2
3

2
3

5
3
25

5

2
2

5

2

2
2

5

5

5

5
3
3
4
4
4
4
25
25
26
28
28
31
A tanulók szakértői véleményében foglaltak alapján kerül biztosításra
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5
4
31

Választott kerettantervek:
az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11. melléklete alapján
Kötelező tantárgyak, minimális és a szabadon felhasználható óraszámok az 1-8.
évfolyamon középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára a
magyarbánhegyesi tagintézményben
Fejlesztési terület
Részterület
Évfolyamok óraszámai
Bevezető
szakasz

Anyanyelv és
kommunikáció
Társadalmi
környezet

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4

4

4

4

4

4

5

5

2+1

2+1

3

3

4

4

2

2

Számolás-mérés

2

2

2

2

3+1

3+1

3+1

3+1

Játékra nevelés

2

2

2

2

-

-

-

-

Társadalmi ismeretek

-

-

-

-

1+1

1+1

2

2

2+2

2+2

2

2

-

-

-

-

-

-

2

2+1

2

2

3

3

-

-

-

-

1+1

1+1

2+3

2+3

2

2

2

2

2

2

2

3

2+1

2+1

2+1

2+1

2

2

1

1

Kommunikáció
Olvasás-írás

Természeti
környezet

Környezetismeret

Életvitel és gyakorlat

Ének zene

2

Művészetek

3

Ábrázolás-alakítás

Testi nevelés

Fejlesztő
szakasz

2.

Önkiszolgálás

Testi nevelés

Alapozó
szakasz

1.

Életvitel és
gyakorlat

Informatika

Kezdő
szakasz

Információs eszközök
használata
Mozgásnevelés

5

5

5

5

5

5

-

-

Testnevelés

-

-

-

-

-

-

5

5

Szabadon tervezhető
órakeret

3

3

3

4

4

4

4

4

Kötelező óraszám

25

25

25

26

28

28

31

31

Habilitáció-rehabilitáció

A tanulók szakértői véleményében foglaltak
alapján kerül biztosításra
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az 1-8. évfolyamon az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára a magyarbánhegyesi tagintézményben
2018. szeptembertől

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika
Etika
Történelem, társadalom és
állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret
Környezetismeret
Természetismeret
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
Habilitációs, rehabilitációs
foglalkozások száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

7
4
1
-

7
4
1
-

6+1
3+1
1
-

7
4
1
-

4
4
1
2

4
4
1
2

4
2+1
4
1
2

4
2+1
4
1
2

2
2
1+1
1+1
5
2
25

2
1+1
2
1+1
5
2
25

2
2
2
1
1
5
2
25

2
2
2
1
1+2
5
2
27

1
2
2
2
1
1+2
5
1
2
28

2
1
2
2
1
1+2
5
1
2
28

4+1
1
1
1
1
2
5
1
2
31

4+1
2
1
1
1
1
5
1
2
31

A tanulók szakértői véleményében foglaltak alapján kerül biztosításra
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az 1-8. évfolyamon a normál tanrenddel haladó SNI tanulók számára a magyarbánhegyesi tagintézményben
2018. szeptembertől

Tantárgyak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Magyar nyelv és irodalom

7

7

6+1

6+1

4

4

3+1

4

Angol nyelv

-

-

-

2

3

3

3

3

Matematika

4

4

4

4

4

3+1

3+1

3+1

Etika

1

1

1

1

1

1

1

1

és -

-

-

-

2

2

2

2

Hon- és népismeret

-

-

-

-

1

-

-

-

Környezetismeret

1+1

1+1

1+1

1+1

-

-

-

-

Természetismeret

-

-

-

-

2

2

-

-

Földrajz

-

-

-

-

-

-

1

2

Fizika

-

-

-

-

-

-

2

1+1

Kémia

-

-

-

-

-

-

1

2

Biológia – Egészségtan

-

-

-

-

-

-

2

1+1

Ének-zene

2

2

2

2

1+1

1+1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

2

1+1

1+1

1

1

Informatika

-

-

-

-

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1+1

1+1

1+1

1+1

1

1

1+1

-

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

5

Osztályfőnöki

-

-

-

-

1

1

1

1

Történelem,

társadalom

állampolgári ismeretek
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Szabadon tervezhető órakeret

2

2

3

3

2

3

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27

28

28

31

31

Habilitációs,

rehabilitációs

foglalkozások száma

A tanulók szakértői véleményében foglaltak alapján kerül biztosításra
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Kötelező közismereti tantárgyak és minimális óraszámok a szakiskola évfolyamain
Békés
Tantárgyak

9.

10.

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv

kötelező
9/E
5
2

1+1
-

1+1
-

Matematika
Etika
Állampolgári ismeretek
Természetismeret
Műszaki rajz, vizuális nevelés
Informatika

5
1
1+1
2,5+0,5
2
2

2
1
0,5+0,5

1
4+2
5
1
3,5
35

Pályaorientáció
Szakmai alapozó ismeretek
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki ( óra 9-10)
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
Közismeret összesen
Kötött órák
További szabad közismereti
időkeret
Szakmai elmélet és gyakorlat
együtt
További szabad szakmai
időkeret
Összefüggő szakmai gyakorlat

9.

10.

11.

1+1
1

1+0,5
1

1+0,5
1

1+0,5
1

2
1
1,5+0,5

1+1
1
0,5

1+1
1
1,5

1+0,5
1
0,5+0,5

1+0,5
1
0,5+0,5

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

35

36

35

36

35

35

11

11

10,5
1,5

11,5
1,5

21

21

2

2

70

-

10,5

10,5
11,5

1,75*
(2)
21

(1,5)
21
1,75**

(1,5)
70
119

12.+

(2)
105

10,5
1,5

10,5
1,5

21

21

2

2

105

-

Habilitációs, rehabilitációs
foglalkozások száma

A tanulók szakértői véleményében foglaltak alapján kerül biztosításra

*9. évfolyamon 2 óra, 10. évfolyamon 1,5 óra szabad időkeret áll rendelkezésre.
**9. évfolyamon 1,5 óra, 10. évfolyamon 2 óra szabad időkeret áll rendelkezésre szakmai órákra.
+ Az éves óraszám megadásánál 9-11. évfolyamon 36 héttel, 12. évfolyamon 32 héttel számolunk.
’’ Az éves óraszám megadásánál 9. évfolyamon 36 héttel, 10. évfolyamon 35 héttel számolunk.
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Az helyi tantervek elkészítéséhez a „22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 11. MELLÉKLET
Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára”
vettük alapul

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 9/E évfolyamon

Békés

TANTÁRGYAK

Magyar nyelv és irodalom

KERETTANTERVI
ÓRASZÁM SZABAD
SÁVVAL
5

Idegen nyelv

2

Matematika

5

Etika

1

Állampolgári ismeretek

1+1

Természetismeret

2,5+0,5

Műszaki rajz, vizuális nevelés

2

Informatika

2

Pályaorientáció

1

Szakmai alapozó ismeretek

4+2

Testnevelés és sport

5

Osztályfőnöki óra

1
A tanulók szakértői
véleményében
foglaltak alapján kerül
biztosításra

Habilitációs, rehabilitációs órakeret
*

Összesen

35

Szabadon tervezhető óra: 3,5 óraszám

121

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a
SÜTŐIPARI ÉS GYORSPÉKSÉGI MUNKÁS évfolyamon
(2017. szeptemertől)

TANTÁRGYAK
Magyar nyelv és irodalom

9. évfolyam
1+1

10. évfolyam
1+1

Matematika

2

2

Etika

1

1

0,5+0,5

1,5+0,5

Testnevelés és sport

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

Informatika

elm.

gyak.

Sütőipari technológia I
2+1
Szakmai gépek I
2
Szakmai számítások I
1
Szakmai gyakorlat I
Munka - és
1
környezetvédelem
Mikrobiológia és higiénia
1
Minőségirányítás
Minőség-ellenőrzés
gyakorlat
Gazdasági és
1
fogyasztóvédelmi ismeretek
Összesen:
35
*Szabad sáv (közismereti) 9-10. évf. 1,5 óra
** Szabad sáv (szakmai rész) 9-10. évf. 2 óra
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elm.

gyak.

1+1
1
1
13+1

13

1
3
2
36

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a
KONYHAI KISEGÍTŐ évfolyamon
(2017. szeptembertől)

TANTÁRGYAK
Magyar nyelv és irodalom

9. évfolyam
1+1

10. évfolyam
1+1

Matematika

2

2

Etika

1

1

0,5+0,5

1,5+0,5

Testnevelés és sport

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

Informatika

elm.

gyak.

3
Általános élelmiszerismeret
Élelmiszerbiztonságról
1
általában
Vendéglátás higiéniája
Ételkészítési
ismeretek
5+1
alapjai elmélet
Ételkészítési
ismeretek
alapjai gyakorlat
Összesen:
35
*Szabad sáv (közismereti) 9-10. évf. 1,5 óra
** Szabad sáv (szakmai rész) 9-10. évf. 2 óra
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elm.

gyak.

1

1
1,5+1
12+1

17,5+1

36

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a
LAKÁSTEXTIL-KÉSZÍTŐ évfolyamon
(2017. szeptembertől)

TANTÁRGYAK
Magyar nyelv és irodalom

9. évfolyam
1+1

10. évfolyam
1+1

Matematika

2

2

Etika

1

1

0,5+0,5

1,5+0,5

Testnevelés és sport

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

Informatika

elm.

gyak.

Ruhaipari anyag- és
3
áruismeret
Anyagvizsgálatok
gyakorlat
Lakástextíliák
4+1
gyártástechnológiája
Lakástextíliák készítése,
javítása gyakorlat
Összesen:
35
*Szabad sáv (közismereti) 9-10. évf. 1,5 óra
** Szabad sáv (szakmai rész) 9-10. évf. 2 óra
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elm.

gyak.

2+1
3

4
5

11+1

10+1
36

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a NÉPI KÉZMŰVES
(SZŐNYEGSZÖVŐ) évfolyamon
TANTÁRGYAK
Magyar nyelv és
irodalom

9. évf.
1+1

10. évf.
1+0,5

11.évf.
1+0,5

12.évf.
1+0,5

Idegen nyelv

1

1

1

1

Matematika

1+1

1+1

1+0,5

1+0,5

Etika

1

1

1

1

Informatika

0,5

1,5

0,5+0,5

0,5+0,5

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

elm.
Munkahelyi egészség
és biztonság

gyak.

elm.

gyak.

elm.

gyak.

elm.

gyak.

0,5

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2

Művészettörténet
1
1
1
Általános néprajz
1
1
Rajz gyakorlatok
1
1
Népi kézműves
szakmai
1
1
1
alapismeretek
Népi kézműves
vállalkozásismeretek,
1
1
1
marketing
Szőnyegszövő
2
2
2
szakmai ismeretek
Szőnyegszövő
1,5
1
1
szakmai néprajz
Szőnyegek szövése
10+1
11+1
gyakorlat
Szőnyegszövő
2+0,5
2+1
szakmai rajz gyakorlat
Összesen:
35
36
*Szabad sáv (közismereti): 9. évf. 2 óra; 10-11-12. évf. 1,5 óra
** Szabad sáv (szakmai rész) 9. évf. 1,5 óra; 10-11-12. évf. 2 óra
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1
2

1

1
2

11+1
2+1
35

11,5+1
2+1
35

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a KSI évfolyamon
Békés
Az helyi tantervek elkészítéséhez a „ Magyar Közlöny számában megjelent a 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet

1. mellékletében megjelent kerettanterveket vettük alapul

(2017 szeptembertől)
TANTÁRGYAK

10.
évfolyam
5

11. évfolyam

12. évfolyam

Kommunikáció

9.
évfolyam
5

2

2

Számolás-mérés

5

5

1,5+0,5

1,5 +0,5

1+1

1+1

-

-

Etika

1

1

1

1

Osztályfőnöki óra

1

1

1

1

Életvitel és gyakorlat

4

4

Gyakorlati képzés előkészítése

2+1

2+2

-

-

Környezet és egészségvédelem

2+1

2+1

1+1

1+1

2

2

-

-

1,5+0,5

2

-

-

Információs eszközök
használata

2

2

-

-

Testnevelés és sport

3

3

3

3

Sportkör

2

2

2

2

Agyagtárgy készítés
(Gyakorlati tevékenység)

-

-

8

8

Irodatechnikai eszközök
használata
(Gyakorlati tevékenység)

-

-

4+2

4+2

Szövött tárgy készítés
(Gyakorlati tevékenység)

-

-

8

8

39

40

39

39

Társadalmi ismeretek

Ábrázolás - alakítás
Ének-zene

Összesen

Habilitációs, rehabilitációs
A tanulók szakértői véleményében foglaltak alapján kerül
órakeret
biztosításra
*Szabad időkeret közismeret: 9. évfolyamon 3,5 óra; 10. évfolyamon 4 óra; 11-12. évfolyamon 1,51,5 óra
** Szabad készségfejlesztő időkeret: 11-12.évfolyyamon 2-2 óra.
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A helyi tantervek elkészítéséhez a „22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 11. MELLÉKLET
Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára”
vettük alapul

Magyarbánhegyes
Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 9/E évfolyamon

TANTÁRGYAK

Magyar nyelv és irodalom

KERETTANTERVI
ÓRASZÁM SZABAD
SÁVVAL
5

Idegen nyelv

2

Matematika

5

Etika

1

Állampolgári ismeretek

1

Természetismeret

2,5+0,5

Műszaki rajz, vizuális nevelés

2

Informatika

2+1

Pályaorientáció

1

Szakmai alapozó ismeretek

4+2

Testnevelés és sport

5

Osztályfőnöki óra

1

Összesen

35

* Szabadon tervezhető óra: 3,5 óraszám
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a
CSALÁDELLÁTÓ évfolyamon
(2017. szeptemertől)

TANTÁRGYAK
Magyar nyelv és irodalom

9. évfolyam
1+1

10. évfolyam
1+1

Matematika

2

2

Etika

1

1

0,5+0,5

1,5+0,5

Testnevelés és sport

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

Informatika

elm.

gyak.

elm.

Családellátás, - gondozás

2

2

Lakókörnyezet kialakítása

1

1

Élelmiszerek, táplálkozási,
ételkészítési alapismeretek

2

2

Család- és háztartás-ellátási
gyakorlat

gyak.

16+2

Összesen:
35
*Szabad sáv (közismereti) 9-10. évf. 1,5 óra
** Szabad sáv (szakmai rész) 9-10. évf. 2 óra
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16+2

36

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a BŐRTÁRGY KÉSZÍTŐ
évfolyamon
(2017. szeptembertől)
TANTÁRGYAK
Magyar nyelv és irodalom

9. évfolyam
1+1

10. évfolyam
1+1

Matematika

2

2

Etika

1

1

0,5+0,5

1,5+0,5

Testnevelés és sport

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

Informatika

Bőripari anyag és áruismeret
Szabás, előkészítés elmélet

elm.
3

gyak.

2

gyak.

2

Szabás, előkészítés gyakorlat
Bőrtárgy készítés

elm.
2 +1

7
2 +1

7
2

Bőrtárgy készítés gyakorlat
Összesen:
35
*Szabad sáv (közismereti) 9-10. évf. 1,5 óra
** Szabad sáv (szakmai rész) 9-10. évf. 2 óra
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7 +1

8 +1
36

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a
KERTI MUNKÁS évfolyamon
(2017. szeptembertől)

TANTÁRGYAK
Magyar nyelv és irodalom

9. évfolyam
1+1

10. évfolyam
1+1

Matematika

2

2

Etika

1

1

0,5+0,5

1,5+0,5

Testnevelés és sport

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

Informatika

elm.
Növénytani ismeretek
Termesztési ismeretek
gyakorlat
Műszaki alapismeretek
Műszaki alapismeretek
gyakorlat
Munkavállalói ismeretek
Kerti munkák
Kerti munkák gyakorlat

gyak.

2

elm.

gyak.

2
5

5

4

5

2

2
2

2+1
2
4+2

Összesen:
35
*Szabad sáv (közismereti) 9-10. évf. 1,5 óra
** Szabad sáv (szakmai rész) 9-10. évf. 2 óra
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5+1

36

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a BŐRDÍSZMŰVES
évfolyamon (2017. szeptembertől)
TANTÁRGYAK
Magyar nyelv és
irodalom

9. évf.
1+1

1+1

1+1

1+1

Idegen nyelv

1

1

1

1

Matematika

1

1

1

1

Etika

1

1

1

1

Informatika

0,5+1

1,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

elm.

10. évf.

gyak.

elm.

11.évf.

gyak.

elm.

12.évf.

gyak.

elm.

Foglalkoztatás I.

2

Foglalkoztatás II.

0,5

Munkahelyi egészség
és biztonság
Bőripari anyag és
áruismeret
Szabás, előkészítés
elmélet
Szabás, előkészítés
gyakorlat
Gyártmánytervezés
Gyártmánytervezés
gyakorlat
Bőrdíszműipari
gyártástechnológia
Bőrdíszműipari
gyártástechnológia
gyakorlat
Bőrtárgy készítés
Bőrtárgy készítés
gyakorlat
Kesztyűszerkesztésmodellezés
Kesztyűmodellezés
gyakorlat
Kesztyű
gyártástechnológia
Kesztyű
gyártástechnológia
Összesen:

gyak.

0,5
2

1

1

1

1

1

4
1

3
1

1

3+1
1,5

2
1

4

2
1

3+1,5

3+2
1
2
1

36

*Szabad sáv (közismereti): 9. évf. 2 óra; 10-11-12. évf. 1,5 óra
** Szabad sáv (szakmai rész) 9. évf. 1,5 óra; 10-11-12. évf. 2 óra
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3
1

2
35

3+2
1

2
1

2
0,5

3+2
1

2
0,5

2
1

2
0,5

2
1

1

2

2
35

3
35

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a
Számítógépes adatrögzítő évfolyamon
(2017. szeptembertől)

TANTÁRGYAK
Magyar nyelv és irodalom

9. évfolyam
1+1

10. évfolyam
1+1

Matematika

2

2

Etika

1

1

Informatika

1

2

Testnevelés és sport

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

elm.

gyak.

elm.

gyak.

Gépírás és levelezési
gyakorlat

8

7+1

Irodai alkalmazások
gyakorlata

5

6

Kommunikáció a titkári
munkában

8+2

8+1

Összesen:
35
*Szabad sáv (közismereti) 9-10. évf. 1,5 óra
** Szabad sáv (szakmai rész) 9-10. évf. 2 óra
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36

Az helyi tantervek elkészítéséhez a „ Magyar Közlöny számában megjelent a 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet

1. mellékletében megjelent kerettanterveket vettük alapul

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a KSI évfolyamon
(2017. szeptembertől)
TANTÁRGYAK

10.
évfolyam
5

11. évfolyam

12. évfolyam

Kommunikáció

9.
évfolyam
5

2

2

Számolás-mérés

5

5

1,5+0,5

1,5 +0,5

1+1

1+1

-

-

Etika

1

1

1

1

Osztályfőnöki óra

1

1

1

1

Életvitel és gyakorlat

4

4

Gyakorlati képzés előkészítése

2+1

2+2

-

-

Környezet és egészségvédelem

2+1

2+1

1+1

1+1

2

2

-

-

1,5+0,5

2

-

-

Információs eszközök
használata

2

2

-

-

Testnevelés és sport

3

3

3

3

Sportkör

2

2

2

2

Agyagtárgy készítés
(Gyakorlati tevékenység)

-

-

8+2

8+2

Irodatechnikai eszközök
használata
(Gyakorlati tevékenység)

-

-

4

4

Mézeskalács készítés
(Gyakorlati tevékenység)

-

-

8

8

35

36

35

35

Társadalmi ismeretek

Ábrázolás - alakítás
Ének-zene

Összesen

*Szabad időkeret közismeret: 9. évfolyamon 3,5 óra; 10. évfolyamon 4 óra; 11-12. évfolyamon 1,51,5 óra
** Szabad készségfejlesztő időkeret: 11-12.évfolyyamon 2-2 óra.
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1. A tanórán kívüli foglalkozások
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli rendszeres
foglalkozások működnek:
• napközi/ tanulószoba
szakkörök, diákkörök,
• iskolai sportköri foglalkozások,
• tömegsport foglalkozások,
• felzárkóztató foglalkoztatások,
• egyéni foglalkozások,
• tehetséggondozó foglalkoztatások,
A nem kötelező foglalkozásokra az előző tanév május 20-ig írásban lehet jelentkezni. Pótjelentkezést
minden tanév szeptember 10-ig fogadunk el. Napközis foglalkozást a szülő kérésére minden
tanulónak biztosítunk. A napközi otthon működésének rendjét a szervezeti és működési szabályzat
előírásai rögzítik. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy ellenőrzőbe
írt kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. A tanulónak kötelező részt venni a
rehabilitációs órákon. A felzárkóztató foglalkozásokra HH-s, HHH-s , valamint az egyéni
foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók,
szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak
a szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője vagy a tagintézmény-vezető adhat. A tanórán kívüli
foglalkozások megszervezését minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.
Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa.
Egy-egy tantárgy követelményeinek teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben
tett csoportos látogatások, múzeumi, kiállítási, könyvtári foglalkozások. A tanulók részvétele ezeken
a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük.
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére különböző programokat szervezhetnek az
osztályfőnökök (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok,
táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük.
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Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális
versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért
a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. Az iskola – az ezt igénylő tanulók
számára – étkezési lehetőséget biztosít. A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori
étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény
szerint – az iskola ebédet (menzát), vagy tízórait és ebédet biztosít. A tanulók önképzésének, egyéni
tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár működésének
szabályait a könyvtár szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Az iskolában a területileg
illetékes bejegyzett egyházak hit- és erkölcstanoktatást szervezhetnek. A hit- és erkölcstanoktatáson
való részvétel a tanulók számára választható. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az
intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató
végzi. A hit- és erkölcstan oktatást nem választó tanulók részére az etika órákon való részvétel
kötelező. Azok a tanulók, akik nem választják az egyházak által szervezett oktatást, azoknak etika
órákon való részvétel a kötelező
2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei
Alapelvek:
• A hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő, szakmailag pontos, az érvényben lévő tantervi
követelményeknek megfelelő tankönyveket választani
• A nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az egyes évfolyamokon a tantárgyaknak a
kerettantervre épülő helyi tantervi követelményeinek feldolgozásához szükséges taneszközöket.
• A tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök
• A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, szemléletes könyvet használjunk.
• Legyenek benne differenciálásra alkalmas feladatok is. .
• A tankönyvek, taneszközök feleljenek meg a gazdaságosság és a többszöri felhasználhatóság
elvének.
• Lehetőleg egy tankönyvcsaládból tanítsunk, felmenő rendszerben.
• A pedagógusnak legyen joga - speciális esetekben: pályázat, moduláris oktatás… - a tantervbe be
nem írt, de a hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvet is választania, ha ez nem terheli meg
külön az iskolai tankönyvrendelést.
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• Az iskola- pénzügyi lehetőségeihez mérten-, a törvénynek megfelelően, szerez be tartós
tankönyveket, segédkönyveket az iskolai könyvtár részére, és biztosítja a hozzáférhetőséget, illetve
ingyenes használatot a nehéz anyagi körülmények között élő tanulók részére.
• A pedagógus – minőség típus és ár megjelölése nélkül – olyan ruházati, vagy más felszerelés
beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való
részvételhez, a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet minden tanulónak rendszeresen
alkalmazni kell.
3. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
A Nat-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak a képzési
szakasz sajátosságai a következőképpe öltenek testet:
1–2. évfolyamon
A

fő cél a személyiség biztonságérzetének megteremtésével, az egyéni diagnosztikára épülő

funkcionális képességfejlesztéssel elérni az egyénhez viszonyítva azt a legoptimálisabb adaptív
állapotot, amely elégséges előfeltétele a későbbi fejlesztésnek. Olyan fejlettségi szintre kell hozni a
tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciókat – a gyógypedagógia eszközrendszerének,
módszereinek, terápiáinak felhasználásával –, hogy a tanuló az alapvető kultúrtechnikák elsajátítására
a sérülésének, állapotának megfelelő idő biztosítása mellett felkészült legyen. A tanulókat- életkori
sajátosságaiknak megfelelő játékos, mozgásos formában- fogékonnyá, befogadóvá kell tenni a
környezet, a közvetlen megtapasztalható természet és a társas kapcsolatok iránt.

3–4. évfolyamon
Cél az alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése tantárgyi rendszerben a tanulók egyéni
háttértényezőinek figyelembevételével, a pszichés funkciók fejlesztésének stratégiáját tartalmazó
egyéni fejlesztési tervek alapján. Kiemelt feladat a személyiség érésének, az önismeret fejlődésének
elősegítése a tanulási, viselkedési szokások elsajátításával, magatartási normák közvetítésével; a
sérülésből, a fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek leküzdésének, a jól működő funkciók
továbbfejlődésének segítése egyéni programok, terápiák, differenciáló pedagógiai eljárások
alkalmazásával.
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5–6. évfolyamon
Cél a tevékenységek számának és minőségének növelése, az önálló tanulás képességének fejlesztése,
az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű használata,, valamint az intenzív személyiségfejlesztés.
Ehhez szükséges az alapkészségek megerősödésének biztosítása a tanulói tevékenységek középpontba
állításával, a gyakorlás lehetőségeinek megteremtésével, továbbá a konkrét megtapasztaláson alapuló
tudásgyarapítás erősítése a gondolkodási funkciók különböző sérülését, eltérő ütemű fejlődését
figyelembe véve. A tantárgyi tartalmakat, a tevékenységeket, feladatokat, a terápiás célú eljárásokat a
fejlődés egyéni üteméhez, a módosult tanulási képességhez igazítjuk. Végső soron mindennek meg kell
alapoznia a tanulók felkészítését az önálló életvitelre és önálló munkavégzésre, a tanulói
képességkultúra fejlettségéhez igazodó szakiskolai továbbtanulásra, társadalmi beilleszkedésre.
7–8. évfolyam
Célja a tudáselemek szintetizálása, a képességstruktúra megszilárdítása, a személyiség integritásának
növelése. E cél eléréséhez szükséges feladatok: a tanuló sikeres továbbtanulási, szakmaelsajátítási
lehetőségeinek kialakítása; az önálló tanulás, a tájékozódási képesség, a tájékozottság, a döntési
képesség erősítése; a társadalmi beilleszkedéshez szükséges szociális és cselekvési kompetenciák
kialakítása, az önálló életvitelre való alkalmasság megszilárdítása.
9/E előkészítő évfolyam
Ebben a szakaszban – az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő oktató munkáját ellátó
szakiskola kötelező előkészítő évfolyamán – az előzetes tudások megerősítése és tovább építése,
alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a középpontba. Megvalósul
a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók

korrigálása,

kompenzálása, a szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges motiváció megteremtése. A
pedagógus feladata biztosítani az enyhén értelmi fogyatékos, alapfokú iskolai tanulmányaikat
befejezett tanulók általános tudásának elmélyítését, illetve szinten tartását, a közismereti órákon a
szociális kompetenciák fejlesztését, a személyes jártasságnak, problémákkal való megbirkózás
képességének erősítését célzó tanulási környezetet, a tevékenységközpontú tanulásszervezést.A
képzés feladata elmélyíteni, kiegészíteni az alapfokú iskolában megszerzett általános műveltséget,
feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és tehetség alapján
kialakuló tanulói tevékenységeket.
A tantárgyi struktúra igazodik az értelmi fogyatékosságból adódó nevelhetőség, oktathatóság,
képezhetőség sajátosságaihoz.
tantárgyat

tartalmaz;

a

kompetenciák

Ennek lényeges eleme, hogy integrált természetismeret
fejlesztésében

megkülönböztetett figyelmet fordít a

személyes, a szociális, a kommunikációs és az életvezetési kompetenciákra; és
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minden

tananyagtartalmat

a

gyakorlati

életben

előforduló

problémák,

helyzetek megoldásához

kapcsol.
.
9-12. ÉVFOLYAM
A szakiskolai iskolai oktatás felkészíti a tanulókat az egész életen át tartó tanulásra, a
munkaerőpiacon való eredményes részvételre, a sikeres munkaerő-piaci és társadalmi integrációra.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók közismereti oktatásának a szakiskolai képzésben kiemelt
célja támogatni a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását és a sikeres szakmai vizsgára
való felkészülést, gyakorlási-kipróbálási lehetőséget adni a társadalmi beilleszkedés, az önálló
életvezetési technikák, a társadalmi cselekvőképesség, a személyiségstruktúra megszilárdítására.
A szakiskolai képzés gyakorlási-kipróbálási lehetőséget teremt a társadalmi normáknak
megfelelő életmód, életvitel szervezéséhez, vezetéséhez. Támogatja a személyiség komplex,
harmonikus fejlődését, az önismeret, az önbizalom és a megfelelő önértékelés megerősödését, segíti a
kognitív funkciók, az érzékelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás további fejlődését, teret enged
a helyes és kívánatos társas kapcsolatok, viselkedési normák, szociális interakciók gyakorlásának.
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA
9-10. ÉVFOLYAM
A középsúlyos tanulók felkészítése a sikeres társadalmi integrációra.
A szakmai részképesítések gyakorlati praktikus tartalmának elsajátíttatása, a mindennapi
élethez szükséges rutinok kialakítása elmélyítése. A tanuló felkészítése felnőttkori
lehetőségeire. (Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonaiban, esetleg védett munkahelyek)


Az értelmileg akadályozott fiatal felnőtt oktatása-nevelése-képzése:
- a legáltalánosabb élethelyzetekben történő eligazodásra, helyes cselekvésre,
- a szükséges segítség igénylésére és elfogadására,
- társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására,
- egyszerű munkavégzésben siker elérésére,
- reális vágyak és célok kitűzésére.

Ezeket a feladatokat a következő alapelvek alkalmazásával kell teljesíteni:


A tanulási képesség sajátossága állandó, ezért a speciális nevelés során, az egyéni bánásmód
és egyéni haladás elvét szükséges alkalmazni.



Elsősorban gyakorlati ismereteket kell oktatni



A kommunikációs és szociális képességeket folyamatosan fejleszteni kell.A 11. és 12.
évfolyamon a Szakmai irányú felkészítés történik a sajátos specifikumokhoz igazítottan. A
közismereti tantárgyak szinten tartása, míg a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak
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oktatása során, a szakképzési évfolyamok szakmai irányú tevékenységeinek rutinszerű
elsajátíttatása. Ezen a két évfolyamon a tanított ismeretek és gyakorlatok teljes kontinuitást
jelentenek az előkészítői évfolyamok kerettantervével.
Szakmai képzésünk során cél, hogy a diákok betekintést nyerjenek a munka világába, hogy
elsősorban munkavállalóként is megismerjék a munkaerőpiacra való kilépés alapszabályait.
Legyenek tisztában a munkavállalói, a munkaadói szerepekkel, a szerepből adódó felelősséggel és
kötelezettségekkel. Ismerjenek alkalmazottakat és munkaadókat, vállalkozókat, akik személyén és
munkáján keresztül meg tudják érteni az alkalmazotti, munkaadói és a vállalkozói létet, magatartást,
a vállalatok, szervezetek szerepét a gazdaságban.
A közismereti elméleti órák praktikus ismereteket közvetítenek, szükség szerint cselekvésbe
ágyazottan.
4. Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11)
bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. Úgy szervezzük az órarendet, hogy a
délelőtti elfoglaltságban 3 órát tervezünk, a délutáni keretben óratervi tömegsport (iskolai sportkör)
keretében 2 órát. Legfeljebb 2 óráról az iskola igazgatója felmentést adhat annak a tanulónak, aki
egyesületben igazoltan sportol, és a tanuló gondviselője ezt kéri.
5. Nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrának
megismerését szolgáló tananyag

A köznevelés érvényre juttatja a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelelő oktatási
érdekeket. Békés városában 4 nemzetiségi önkormányzat működik: a német, roma, szlovák és román
nemzetiség. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény hatályba lépése miatt
megszűnik a nemzeti, illetve az etnikai kisebbség fogalma, helyükbe egységesen a nemzetiség
kifejezés lép. A nemzetiségek kultúrájának megismerését integráljuk a következő tantárgyak
tananyagaiba:  Magyar nyelv és irodalom  Ének-zene  Rajz és vizuális kultúra  Technika és
életvitel  Testnevelés, sport  Hit- és erkölcstan  Környezetismeret  Ember és társadalom 
Hon- és népismeret  Osztályfőnöki  Természetismeret  Földrajz - Etika. A tananyagok közé
integrálódnak a következők:  a nagy történelmi sorsfordulók a nemzetek életében  a nemzetiségek
eltérő kultúrájának megismerése,  életvitelének, szokásainak megismerése,  hagyományainak a
megismerése,  a népi kultúra, a mesterségek bemutatása,  az identitástudat kialakítása, fejlesztése.
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NYILATKOZAT
A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY 25. § (4) BEKEZDÉS
ALAPJÁN
Alulírott Aléné Kucsera Andrea, mint a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium
(Székhely: 5630 Békés, Szánthó Albert u.10, intézményi OM azonosító száma: 028390)
intézményvezetője, a Gyulai Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési
intézmény pedagógiai-nevelési programjával összefüggésben
n y i l a t k o z o m,
hogy az alább felsoroltak szerint fenntartói – működtetői többletkötelezettséget tartalmaz:
Békés óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium
Tehetséggondozás
Kreatív szakkör
Kézműves szakkör
Életvitel szakkör
Kirándulások
Szakiskola, szakmánkénti
Összesen:

lovagoltatás
kellékanyagok
kellékanyagok
nyersanyagok
utazási költsége
eszközigénye

432.000 Ft
300.000 Ft
300.000 Ft
100 000 Ft
500 000 Ft
4* 150 000 Ft
2 232 000 Ft

Magyarbánhegyes óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium
Kreatív szakkör
kellékanyagok
Kézműves szakkör
kellékanyagok
Szakiskola, szakmánkénti
eszközigénye
Háztartástan szakkör
nyersanyag
Kirándulások
utazási költsége
Összesen:

300.000 Ft
300.000 Ft
150 000 Ft
100 000 Ft
500 000 Ft
1 800 000 Ft

Békés, 2019. 12.02.

Aléné Kucsera Andrea
intézményvezető
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata.
Intézményünk nevelőtestülete a pedagógiai programra vonatkozó jogszabályi előírások alapján
2019.12.02-án módosította és elfogadta.
Jelen pedagógiai programot az intézményvezető 2019.12.02. dátummal jóváhagyta, mely a
2019/2020-as tanévre vonatkozik.
Békés, 2019.12.02.
Aléné Kucsera Andrea
intézményvezető
Nyilatkozat
A Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Diákönkormányzatának valamint a szülői
munkaközösség képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a pedagógiai
programhoz kapcsolódó véleményezési jogunkat a mai ülésen gyakoroltuk, módosító javaslatait
elfogadtuk.
Békés, 2019.12.02.
……………………………
DÖK patronáló pedagógus

………………………………..
Szülői Munkaközösség elnöke

FENNTARTÓI ZÁRADÉK
A Gyulai Tankerületi Központ a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
pedagógiai programjában foglalt többletkötelezettséggel egyetért. Az intézmény pedagógiai
programját a fenntartói-működtetői kötelezettségekkel jóváhagyom.
Gyula, 2019.12.02.

…………………………………….
Teleki Szávai Krisztina
tankerületi igazgató
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