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I. Nevelési Program 
 

 

 

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy 

csepp a tengerben. A nélkül a csepp nélkül 

azonban sekélyebb volna a tenger.” 

(Teréz Anya) 
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  Intézményünk bemutatása  

 

Helyzetértékelés 

Az intézmény meghatározása/ az Alapító okirat szerint/ 

Az iskola hivatalos neve: Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Az intézmény típusa: Többcélú nevelési- oktatási intézmény és EGYMI 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12. 

Telephelye: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 24. 

Alaptevékenysége: Lásd: Alapító okiratban meghatározottak szerint 

Az iskola fenntartója: Nyíregyházi Tankerületi Központ 

 

Iskolatörténet. 

Nyíregyházán 1928. március 26-án kezdte meg a működését az első kisegítő iskola az egyházi 

és városi hatóságok támogatásával. A II. világháború után, 1946. őszén a Kálvin téri 

óvodában nyitotta meg kapuit az önálló kisegítő iskola, majd 1949. áprilisában a jelenlegi 

helyére, a Szarvas utcára költözött. 1951-től fokozatosan vált bentlakásos gyógypedagógiai 

intézetté. 1955-ben megtörtént a nyíregyházi Gyógypedagógiai Intézet műszaki átadása. A 

nevelőotthont 1956. január 11-én 30 bentlakóval nyitották meg. Az áttelepítési vizsgálatok 

szakszerűségének fokozása, a tévedések elkerülése érdekében a nyíregyházi intézet keretén 

belül 1958-ban megalakul az első Megyei Nevelési Tanácsadó, ahol orvosi, pedagógiai és 

pszichológiai vizsgálatokkal igyekeztek segítséget nyújtani a tanköteles korú fiatalok 

személyiségzavarainak feltárásában, az értelmi fogyatékosság diagnosztizálásában 

beiskolázási javaslattal élve. A „C” épület kialakítása 1962. júliusára készült el.  

1961. őszén megszervezték az intézet 5562. sz. Makarenkó úttörőcsapatát. 

1963/64-es tanévben intézetünk bekapcsolódott a tanulók szelekcióját végző kísérleti 

munkába. Így országosan elsőként valósult meg a debilisek, imbecillisek differenciált 

oktatása.  

Az 1970/71-es tanévben iskolánk indította el a Megyei Gyógypedagógiai Sporttalálkozót.  

1976. szeptember 1-én továbbképző tagozat indult. 14 fővel 1 csoportban kezdődött a képzés. 

A továbbképző tagozat 2 éve alatt a tanulók elvégezték a dolgozók általános iskolájának 7-8. 

osztályát, a munkahelyeken beilleszkedtek a normál közösségbe, betanított munkássá váltak. 

Közben a személyiség-fejlesztésük, értelmi szintjük emelése mellett, kitartó munkára való 

nevelésük, testi nevelésük is folyamatos volt. Több vállalatnál tett tájékozódás, próbálkozás 

után elsőként a nyíregyházi „Vörös Október” Ruhagyár fogadta tanulóinkat. A későbbi 

években bővült a munkahelyek köre, ezzel tanulóink szakmaválasztási lehetőségei megnőttek. 

9 munkahellyel volt kapcsolatunk, VOR, „Szabolcs” Cipőgyár, Kelet-Magyarországi Faipari 

Vállalat, Nyíregyházi Építőipari Szövetkezet, Sütőipari Vállalat, Almatároló Ládaüzeme, 

Kárpitos és Bútoripari Szövetkezet, Alföldi Vendéglátó. 

1990. őszén Bárczi Gusztáv gyógypedagógus, orvos névfelvételére került sor.  

1990 óta működik az „Elfogadott másság - együtt a fogyatékosokért ” alapítvány, melynek 

célja intézményünk tanulói szabadidős tevékenységének, eszközfejlesztésének segítése, 

táborozási lehetőségének a biztosítása. 
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Nyíregyháza és vonzáskörzetéből 1991. óta fogadjuk a pervazív fejlődési zavarban szenvedő 

autista (autisztikus, tanköteles) gyermekeket. Igyekeztünk kialakítani a gyermekek igényeihez 

legjobban alkalmazkodó, legmegfelelőbb tárgyi környezetet. 

Külön, egymástól jól elhatárolt részeken, de közös teremben valósulnak meg az autizmus 

specifikus módszer alapján kidolgozott munkatevékenységek.  Higiénikus szokások 

kialakítására csoportházuk saját mosdóval rendelkezik, kisebb étkezéseiket saját 

kiskonyhában bonyolítják le, míg a főétkezéshez a tanulók feljárnak a főépület nagy 

ebédlőjébe. 

A szülők kérésére az 1999/2000-es tanévben megkezdtük a tanulásban akadályozottak részére 

az angol nyelv és az informatika oktatását. 

Jelenleg a kerettanterv szerint haladó osztályokban 3. osztálytól felmenő rendszerben heti 1 

órában folyik az informatika tantárgy oktatása. Szintén a kerettanterv előírásainak 

megfelelően a 7. osztálytól kezdődően német nyelv oktatása folyik. 

1999/2000-től állt iskolánk kapcsolatban a Benczúr Gyula Magán Alapfokú Művészeti 

Oktatási Intézménnyel, ahol zeneterápián ütős hangszereken és furulyán Ulwilla-módszerrel 

játszani tanultak. Országos, megyei seregszemléken eredményesen szerepeltek tanulóink. 

2000. májusától az intézmény minőségbiztosítási rendszer bevezetését a COMENIUS 2000 

Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modell „Partnerközpontú működés” 

alapján kezdte meg. Az Oktatási Minisztérium által kiírt minőségfejlesztési pályázaton 

intézményünk sikeresen vett részt. A rendszer bevezetését szakértő – a Megyei Pedagógiai 

Közművelődési Intézet és Továbbképző Központ – segítségével végeztük. Az iskolánkban a 

minőségbiztosítási rendszer bevezetési ütemterve a COMENIUS Programiroda (OM) által 

meghatározott szakaszban és időtartamban az ajánlott módszerekkel és eszközökkel történik. 

A jelzett munkaszakaszok végén intézményünk és a tanácsadó közös munkajelentést adott le.  

2000. október 16-án került sor a Nyíregyháza, Szarvas u. 24. szám alatti intézményünkhöz 

tartozó 200 fős kollégium átadására. Az épület a kor elvárásainak megfelelő, a tanulók 4 – 6 

ágyasa szobákban, családias környezetben tölthetik szabadidejüket. Szintenként a 

szocializációs szobák biztosítják az életre való felkészülést. 

 A 2000/2001-es tanévben megkezdődött a készségfejlesztői speciális szakiskolai képzés 

értelmileg akadályozott tanulók számára. Kezdetben lakástextil varró-javító majd életvitel 

szakon. 

2001. tavaszán megkezdődött a tornacsarnok építése, amit 2002. telén adtak át. 

A 2002/2003-as tanévben létrejött a korai ambuláns központ, ahol a sérült gyermekek óvodás 

kor előtti fejlesztését végeztük a szülők, mint partnerek bevonásával. 

2009/2010-es tanévben a TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés- 

Innovatív intézményekben” pályázat keretében kezdtük meg a kompetencia alapú oktatást. A 

pályázat fenntartása a 2014/15. tanév végéig tartott.  

2009. szeptember 1- 2011 március 31. megvalósítottuk a TÁMOP 3.1.6/08/2 „ Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében” címmel kiírt 

EGYMI a Szabolcs-Szatmár–Bereg megyei gyermekekért c. pályázatot. Ennek 

eredményeként intézményünk 2011. szeptember 1-től Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézményként is folytatja tevékenységét. 

2011. augusztus 01-től a tiszalöki Frim Jakab Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskola és Kollégium tagintézményünkként működött Frim Jakab Tagintézmény néven.  

2012. augusztus 27-től 2014. június 31-ig a megvalósítjuk a TÁMOP 3.1.6-11/4: Az Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a 

szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

együttnevelésének támogatása érdekében című pályázatot. 



 7 

2013/2014-es tanévtől Önálló életkezdésre felkészítés „Életvitel” szak: I. szakképzés mellett 

elkezdődik a Munkára felkészítés szak: II. szakképzés a készségfejlesztő speciális 

szakiskolában. 

 

Tárgyi feltételek 
Intézményünk Szarvas u. 10-12. szám alatti főépülete igen régi építésű, ezért folyamatos 

állag-megóvásra szorul. Az intézmény jelenlegi állapotában többszöri átalakítási munkálatok 

után került, de az épület együttes funkcionális állapota korántsem optimális. 

A képzés jelenleg 28 osztályteremben folyik. A tantermek a tanulásban akadályozott tanulók 

fejlesztése számára megfelelőek, az értelmileg akadályozott tanulók fejlesztéséhez viszont 

nagyobb, tágasabb csoportszobák lennének az ideálisak. Autista tanulóink számára 

igyekeztünk kialakítani az igényeikhez legjobban alkalmazkodó, legmegfelelőbb tárgyi 

környezetet.  

Egymástól jól elhatárolt részeken, de közös termekben valósul meg a fejlesztésük. Higiénikus 

szokások kialakítására csoportházuk külön mosdóval rendelkezik, kisebb étkezéseiket, 

konyhai munkálatokat a saját konyhájukban oldják meg. 

Az Életvitel és gondozási ismeretek, illetve életvitel és gyakorlati ismeretek, technika, 

életvitel és gyakorlat tantárgy oktatásához 3 jól felszerelt műhely teremmel rendelkezünk 

illetve 2 (konyha, nappali, vizes blokk részből álló) szaktantermünkkel biztosítjuk 

tanulóinknak a házimunkában való jártasság kialakítását. A kerti munkák elsajátítását, a 

növények ápolását – gondozását az intézményünkhöz tartozó üvegházban végzik tanulóink. 

Az informatika tantárgy oktatása két szaktanteremben folyik, tanulóink a kollégiumban lévő 

informatika termet is igénybe veszik tudásuk elmélyítése érdekében.  

Iskolánk rendelkezik két kondicionáló szobával, ahol a gyógytestnevelés foglalkozásai 

zajlanak. A tornatermünk építése 2002. telén fejeződött be.  

Állapota kielégítő, de a sorozatos beázások miatt folyamatos karbantartásra szorul. 

Audiovizuális eszközökkel jól ellátott. 

Intézményünkhöz tartozik a 150 fős kollégium, amelynek átadása 2000. október 16-án történt 

a Szarvas u. 24. szám alatt. Az épület a kor elvárásainak megfelelő, tanulóink 4-6 ágyas 

szobákban, családias környezetben tölthetik szabadidejüket. Szintenként szocializációs szobák 

biztosítják az életre való felkészülést. 

A feltételrendszer fejlesztése 
A főépület nyílászárói igen régiek, kopottak, ezek cseréje szükséges. 

A fűtésrendszerünk elavult, nem gazdaságos ezért szükséges a korszerűsítése.  

Több tantermünk teljes bútorzata cserére szorul. A konyha a HACCP-rendszernek 

megfelelően 2008-ban felújításra került. 

Gazdálkodás 
Pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladatait a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

Földrajzi környezet 
Intézményünk tanulóinak jelentős százaléka Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye különböző 

településein élők közül kerül ki, akik 150 férőhelyes kollégiumunkban igény szerint 

részesülnek kollégiumi ellátásban. Tanulóink kb. egyharmada bejáró – főleg Nyíregyházáról 

és a város környéki településekről.  
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A tanulólétszám alakulása 
Bárczi Gusztáv Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12.): 

Az Alapító Okirat alapján intézményünk maximum 370 tanuló befogadására alkalmas. 

Kollégiumba felvehető tanulók száma: 150 

Az iskolai osztályok, a kollégiumi csoportok, a fejlesztő felkészítésben részesülő tanulók 

száma tanévenként változik.  

 

Személyi feltételek:  
Pedagógus álláshely: 61.5 

Nevelő-oktató munkát segítő álláshely: 33 

Egyéb: 20 
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 Az iskolában folyó nevelő – oktató munka pedagógiai 

alapelvei,céljai feladatai, eszközei, eljárásai 

 
Az iskola meghatározó alapelvei, céljai, feladatai: 

 
 Demokratikus légkör biztosítása. 

 Gyermekközpontúság. 

 Esélyegyenlőség megteremtése. 

 Konstruktív életvezetésre nevelés. 

 Értékóvó magatartás kialakítása. 

 
Demokratikus légkör biztosítása 

 

Az intézményünkben folyó pedagógiai tevékenység alapja a tanuló, pedagógus, szülő 

együttműködése. 

Iskolánk a szülőkkel közösen állapítja meg a helyi szükségleteket, az iskolán belüli 

szolgáltatásokat. Együttműködve a szülőkkel és más partnereinkkel a nyitottság elvét 

követjük tevékenységünkben. A partneri viszony biztosítéka a pedagógus, a szülői 

munkaközösség, és a tanulókkal való együttműködés. 

Az oktatás folyamata figyelembe veszi a családok szükségleteit, a gyermek igényeit. 

Folyamatos tájékoztatással, konzultációval együttműködnek a különböző gyógypedagógiai 

területek szakemberei. A családoknak legyen biztos képük, gyermekük fejlődéséről, várható 

életútjáról. 

A nevelés – oktatás folyamata ne sértse a gyermekek emberi méltóságát, biztosítsa a tanuló 

emberi és szabadság jogait. 

A tanár felelőssége, hogy minden gyermek a számára legmegfelelőbb fejlesztő képzést kapja. 

Az intézményünk munkatársai nyitottak az új pedagógiai módszerek iránt. 

A gyermek felelőssége, hogy számára a legoptimálisabban használja ki az iskola által nyújtott 

szolgáltatásokat. 

A szülő felelőssége, hogy együttműködjön a gyermek fejlődése érdekében, vegye igénybe 

gyermeke számára a szükséges és felajánlott szolgáltatásokat. Az iskola valamennyi 

dolgozója, és tanulója közösen tiszteletben tartja egymás emberi méltóságát. 

EGYMI-ként az integrált nevelés-oktatásban részvevő gyermekek ellátása szülők, 

pedagógusok, segítők, partnerként való elfogadása. 

Célok: 

 Törekedjen a nevelőtestület arra, hogy egységes nevelői szemlélet valósuljon meg az 

oktató nevelő munka során. 

 Jellemezze munkánkat a következetesség, egységes számonkérés, a tanulók emberi 

méltóságának, jogainak tiszteletben tartása. Tilos minden olyan megkülönböztetés, ami a 

gyermeket, fiatalt hátrányos helyzetbe hozza. 

 Minél több szolgáltatás nyújtása, mely a tanulók fejlesztését szolgálja. 

 Oktató- nevelő munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai, módszertani 

megújulásra. 

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

 A nevelők- felismerve a pedagógusok új kompetenciáit - elsajátítják és gyakorolják a 

facilitátori (segítő) szerepet. 
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 Integráció, inklúzió elfogadása. 

Feladatok: 

 Tudatosítsuk minden tanulóban az erkölcsi értékeket, erősítsük meg a humánus 

magatartás-mintákat. 

 A korszerű pedagógiai eredményeket, eljárásokat kövessék nyomon, és alkalmazzák a 

gyermekek érdekében. 

 Oktató-nevelő munkánk során kiemelt figyelmet fordítsunk a szakmai- módszertani 

megújulásra, a tanítási órákon váljon kiemelt területté az egyéni képességekhez igazodó 

tanulás megszervezése, az integrálás és tehetséggondozás. 

 A pedagógusok sajátítsák el és gyakorolják a facilitátori szerepet, ahol előtérbe kerül a 

tanulóközpontú szemlélet, a tanulás tanítása, a metakogníció és az új értékelési technika. 

 Inklúzió terén szerzett tapasztalatok megosztása, saját és más intézmények dolgozóival, 

szülőkkel, segítőkkel. 

Gyermekközpontúság 

Az iskolai nevelésünk középpontjában a gyermek áll. 

A nevelés két fő tényezője – a pedagógus és a növendék – egyenrangú félként vesz részt a 

folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van. 

A nevelés – oktatás folyamatában elsődlegesen a fejlődési szemlélet pontossága domináljon. 

A mindennapi pedagógiai munkánk fejlesztő jellegű. A készségek, képességek fejlesztése, 

pozitív attitűdök kialakítása az eredményes tanításunk alapja. 

A nevelés – oktatás folyamata alkalmazkodjon a tanulókra jellemző, fejlődési területek között 

lehetséges szakadék-szerű különbségekhez; vegye figyelembe a fejlődési szinteket és az 

azokon belül is egyenetlen fejlődést. 

Az egyénhez igazodó humánus, fejlesztő bánásmódban törekszünk a feszültséget oldó, 

nyugtató hatású, kellemes környezet, szeretetteljes légkör kialakítására, hogy a gyermek 

számára öröm legyen az oktatás. 

Nevelőtestületünk tagjai olyan szakemberek, akik a különböző tudományterületekről 

összegyűjtött és adaptált eljárások, eszközök sokaságát mozgósítva képesek a gyermeket 

megfelelően motiválni, hogy a tevékenység önmagában is jutalom értékűvé váljon. 

Intézményünkben fő cél a minőség előtérbe helyezése, a releváns tudás kialakítása. 

 

Célok: 

 Minden tevékenységünket a gyermekek szeretete hassa át. 

 Teremtsük meg az érzelmi élet és a személyiség harmóniáját. 

 Tanórán kívüli tevékenységben szabad választási lehetőség biztosítása tanulóinknak. 

 Az általános műveltség megalapozása az életkor, a tanulási akadályozottság a fejlettség 

figyelembe vételével a differenciál pedagógiai elvét alkalmazza. 

 Törekedjünk arra, hogy az iskolánkban tanító pedagógusok a minőségi munka 

elvárásainak érdekében a szakmai továbbképzéseken vegyenek részt, az ott szerzett 

ismereteket a gyakorlatba is beépítsék. 

 Értékelésünk fejlesztő jellegű és folyamat központú 

 Partner kapcsolat kialakítása inklúziót végző intézményekkel. 
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Feladatok: 

 Hatékony, oldott légkörű tanítási órák szervezése. 

 A lelki egészség megóvására a kompenzáló, korrigáló technikák elsajátítása. 

 Érzelmi egyensúly kialakítása. 

 Tudjanak teret adni felszabadultságuknak az alkotás örömének, és esztétikai élményük 

fejlődjön. 

 A tanulók képességeinek alapos felmérése, megismerése. 

 A sérült részképességek, fejletlen funkciók fejlesztése, korrekciója. 

 Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon. 

Esélyegyenlőség megteremtése 

Kiemelkedő jelentőségűnek tekintjük tanulóink társadalomba való beilleszkedésének 

elősegítését, a kommunikációs és viselkedéskultúra elsajátításával a társadalomba való 

integrálódást. 

Nagy gondot fordítunk a közösség kialakítására, fejlesztésére, a tanulók öntevékenységének, 

önkormányzó képességének kibontakoztatására. 

Hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociális hátrányok leküzdésére, a 

speciális nevelési szükséglet, különleges gondozási igények figyelembe vételével. 

 Intézményünk megfelelő differenciáltsággal, differenciálással fejleszti a tehetséges, az 

átlagos képességű és a hátrányos helyzetű gyermekek személyiségét. 

A fejlődési egyenetlenség csökkentése mellett fejlesztjük a szigetszerű képességeket is 

(tehetséggondozás). 

Biztosítjuk a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését. 

Azokat a tanulókat, akik a kultúrtechnikák terén lemaradnak, egyéni fejlesztési terv alapján 

fejlesztjük. 

Célok: 

 Lehetőség biztosítása a gyermek öntevékenységének, önérvényesítő képességének 

kibontakoztatásához. 

 Társadalmi normáknak megfelelő magatartási és viselkedési szokások kialakítása, 

megerősítése. 

 Segítsük elő a reális önismeret és életszemlélet kialakítását. 

 A szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus 

módszerekkel való kompenzálása, az elmaradt készségek fejlesztése, a másodlagos 

problémák kezelése, a gyakorlati készségek és a tananyag speciális módszerek 

segítségével való tanítása. 

 A nevelés – oktatás céljainak hierarchikus rendbe való elhelyezése aszerint, hogy 

mennyire szükségesek a szociális adaptációk kialakításához 

 Megalapozni a felkészülést a jogok és a kötelességek gyakorlásához, kialakítani 

tanulóinkban a képességet közös és egyéni ügyek felelős intézésére. 

 A munkavállalást megalapozó kompetenciákat (rugalmasság, kreativitás, kezdeti 

önállóság, döntéshozatal, cselekvőképesség, magabiztosság, kritikus szemlélet, digitális 

írástudás) fejlesztjük, tanulóinkat alkalmassá tesszük az élethosszig tartó tanulásra. 

 Diákjaink alkalmazkodjanak a helyzethez, a feladathoz, a személyhez, megtalálják a 

körülményekhez illő viselkedést. 
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 Olyan életszerű tapasztalatok szerzése, melyek a családi munkamegosztásban, vagy a 

szociális foglalkoztatókban, védett munkahelyeken képessé teszik egyszerű, irányított 

munkavégzésre, a mindennapi helyzetekben alkalmazható praktikus ismeretekre. 

 
Feladatok: 

 A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési nehézségekkel, magatartási zavarokkal küzdő 

tanulókat képességeik maximumára juttassuk el. 

 A tanulók szociális képességének, viselkedésének, magatartásának formálása a 

konfliktusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében. 

 A zavaró vagy veszélyes viselkedésformák megelőzése és kezelése. 

 A jól működő képességekre építve adottságaik megismerése. 

 Önbecsülésük erősítése, az énkép és önértékelés kialakítása.  

 Vegyenek részt a tanulók a közösségek életében. Kötődjenek társaikhoz, nevelőikhez. 

 Csökkenteni a közösség létrehozásához, kialakításához szükséges igények gátoltságát, 

megerősíteni az egymásra való odafigyelést, a törődést, elfogadást. 

 Lehetővé tenni a társadalmi szereptanulást. 

 Tudjon képességei szerint tájékozódni a társadalmi – gazdasági környezetben. 

 Az EU és a NAT által megfogalmazott tanulói kompetenciák megismerése, azok 

fejlesztése. Ezek segítségével tesszük alkalmassá tanulóinkat az élethosszig tartó 

tanulásra.  

 A személyes kapcsolatok iránti szükségleteit emberhez méltóan legyen képes megélni, 

átélni. 

 

Konstruktív életvezetésre nevelés 

Tanulóink egyre önállóbb életvitelének kialakítása érdekében törekszünk a nevelés – oktatás 

során a tanuláshoz nélkülözhetetlen szilárd alapkészségek, pszichés funkciók fejlesztésére, a 

magatartási és viselkedési szokások következetes kialakítására és megerősítésére. 

Az általános és szakmai ismeretek során a reális önismeret kialakításával felkészítjük 

tanulóinkat a készségfejlesztő iskolába történő továbbtanulásra.  

Az intézményünkben megszerzett ismeretek a gyakorlatban hasznosíthatóak, jó alapot adnak 

az egész életen át tartó tanuláshoz. 

Az oktatási folyamatban mindig a nevelő tudást bővítjük, az optimális terhelés érdekében, a 

feladatokat a gyermek képességeinek megfelelő, lehető legnagyobb lépésekre bontjuk. 

Az oktatás – nevelés során támaszkodunk a meglévő ép, esetleg kiemelkedő képességekre, 

speciális érdeklődésre, melyek különösen fontosak lehetnek a pályaorientáció szempontjából. 

Célok: 

 Alapvető tanulási képességek fejlesztése, az ismeretek megszerzésére, a továbbtanulás és 

a társadalmi beilleszkedés érdekében. 

 Az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető, legjobb felnőttkori önállóság 

feltételeinek megteremtése. 

 Segítsük hozzá tanulóinkat az életvitelük kialakításához, a szükséges információk 

korszerű, gyors megszerzéséhez, feldolgozásához, és alkalmazásához. 

 A gyermek ismereteinek bővítése, melyet a mindennapi élethelyzetben mozgósítani és 

alkalmazni tud. 

 Megteremteni a konstruktív életvezetéshez szükséges ismeretek és készségek 

alkalmazásának megszilárdítását. 

 Az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás igényének megalapozása. 
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 A testi egészség megóvása, a testi higiénére való igény kialakítása. 

 

Feladatok: 

 Algoritmusok kialakítása, az önálló tanulás képességének fejlesztése, egyénre szabott 

tanulási módszerek, technikák kiépítése. 

 Kialakítani a tanuláshoz való igényt. 

 Használják tanulóink az anyanyelv igényes formáját az önkifejezésük során. 

 Ismeretek, készségek kialakítása, mely segíti az önálló életvezetésre való felkészítést. 

 Biztonságos életvitel gyakoroltatása. 

 Az egészséges életmód kialakítása, megtanulása szempontjából szükséges szokásrend 

elsajátítása. 

 Egészséges táplálkozás megismertetése. 

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

 A testi egészség megóvása, kompenzáló korrigáló technikák elsajátítása. 

 Az MHGY program folytatása. 

 

Értékóvó magatartás kialakítása 

Alapgondolatunk, hogy a tanulóink ismerjék Magyarország történelmének múltját, jelenét, a 

társadalmunk értékeit, hagyományait. 

Megfelelő társadalomképet közvetítsünk számukra, magyarságunk ismeretéről, a nemzeti 

öntudatról. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző 

kultúrák iránti nyitottságra. 

Alapvető értéknek tekintsük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk 

megismerésének és megóvásának igényét, hagyományainak ápolását. 

Célok: 

 Tudatosítsuk tanulóinkban az erkölcsi értékeket, az erkölcsi normákat, a társadalmi 

elvárásokat, alakítsunk pozitív szokásokat. 

 Meghatározó társadalmi szerepek bemutatásával a karitatív magatartás kialakítása. 

 Szülőföldünk, értékeink, gyökereink megismertetése. 

 Szűkebb, tágabb hazához való kötődés érzésének kialakítása. 

 Felelősség kialakítása a környezetünk iránt. 

 Megőrizzük intézményünk hagyományait, arculatát és új hagyományokat teremtünk. 

 Környezettudatos, egészséges életmódot közvetítő, kialakító személyiséget formálunk. 

Minden tanulónk váljon harmonikus személyiséggé, rendelkezzen kellő önbizalommal és 

felelősségtudattal, ismerje, becsülje, óvja szűkebb és tágabb környezetének értékeit. 

 

Feladatok: 

 Oldott, humánus légkör megteremtése, ahol az értelem, az érdek szabadon kibontakozik és 

az emberi kapcsolatok kiteljesednek. 

 Az általános emberi értékek megismertetése, a tanulók erkölcsi értékének fejlesztése. 

 Formáljunk környezettudatos, egészséges életmódot közvetítő, kialakító személyiségeket. 

 Önmagának és társai másságának elfogadtatása. 
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 Őrizzük meg iskolánk hagyományait, arculatát és tegyük hagyománnyá az új módszerek 

megismerését, bevezetését. 

 Ismerje szülőföldje kultúráját, hagyományait, annak szépségét. 

 Óvja és érezze magáénak az intézmény értékeit. 

 A természet megszerettetése, kincseinek megóvása. 

 Vegyen részt a környezet esztétikus kialakításában. 

 

A képzés rendje  
A képzés szakaszai 

A nevelés – oktatás szakaszai:  

az alapfokú oktatás szakasza: 

1- 4. évfolyam alsó tagozat 

5 -8. évfolyam felső tagozat 

a középfokú oktatás szakasza: Készségfejlesztő Iskolában 

9 -12. évfolyam 

Készségfejlesztő Iskola: 2+2+2 évfolyam  

Jogszabály: (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről13/B. §)  

Közismereti képzést folytató évfolyam: 9-10. évfolyam:   

Gyakorlati évfolyamok: 11-12. évfolyam 

Második szakképzés: +2 évfolyam Jogszabály: (Nkt.13/b.§ (4) A készségfejlesztő iskola 

sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő kerettantervek szerinti 

oktatással megismételhetőek.) 

 

2018/2019 tanév 

KÁI I/ 11. 

Önálló életkezdésre felkészítés  I. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

 Konyhai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv 12 órás modul 

 Textil- és fonalmentő készségfejlesztő kerettanterv 8 órás modul 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

KÁI I/ 12. 

Önálló életkezdésre felkészítés  I. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

 Háztartástan központi szakmai program modul: Jóváhagyási szám: 18246-

7/2009.(10.16) 

 Takarítói munka, takarítói kisegítő munka központi szakmai program modul. 

Jóváhagyási szám:2846/18/2004. 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

KÁI II/ 11.-12. 
Munkára felkészítés  II. képzés 

 Udvaros központi szakmai program modul alapján: Jóváhagyási szám: 19068-4/2009. 

(11.04.) 
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 Konyhai munka, konyhai kisegítő munka központi szakmai program modul alapján: 

Jóváhagyási szám: 2846/17/2004. 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

2019/2020 tanév 

KÁI I/ 11.-12. 

Önálló életkezdésre felkészítés  I. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

Konyhai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv 12 órás modul 

Textil- és fonalmentő készségfejlesztő kerettanterv 8 órás modul 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

 

KÁI II/ 11.-12. 
Munkára felkészítés  II. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

 Udvaros központi szakmai program modul alapján: Jóváhagyási szám: 19068-4/2009. 

(11.04.) 

 Konyhai munka, konyhai kisegítő munka központi szakmai program modul alapján: 

Jóváhagyási szám: 2846/17/2004. 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

 

2020/2021 tanév 

KÁI I/ 11.-12. 

Önálló életkezdésre felkészítés  I. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

Konyhai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv 12 órás modul 

Textil- és fonalmentő készségfejlesztő kerettanterv 8 órás modul 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

KÁI II/ 11. 
Munkára felkészítés  II. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

Kert- és parkápoló készségfejlesztő kerettanterv 12 órás modul 

Háztartástan – életvitel készségfejlesztő kerettanterv 8 órás modul 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

KÁI II/ 12. 
Munkára felkészítés  II. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

 Udvaros központi szakmai program modul alapján: Jóváhagyási szám: 19068-4/2009. 

(11.04.) 
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 Konyhai munka, konyhai kisegítő munka központi szakmai program modul alapján: 

Jóváhagyási szám: 2846/17/2004. 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

 

2021/2022 tanév 

KÁI I/ 11.-12. 

Önálló életkezdésre felkészítés  I. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

Konyhai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv 12 órás modul 

Textil- és fonalmentő készségfejlesztő kerettanterv 8 órás modul 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

 

 

 

 

A Készségfejlesztő Iskolába kerülés előzményei, feltételei. 

 A Készségfejlesztő Iskola évfolyamába való kerülés biztosított a 8. osztályt elvégzett 

tanulók számára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei 

Szakértői Bizottság javaslata, valamint a szülő írásbeli kérése alapján.  

 A Készségfejlesztő Iskola I. szakképzés 11-12. évfolyamára kerülés automatikusan 

biztosított 10. évfolyamot sikeresen teljesítő tanulók számára. 

A 9-10. évfolyam tanterve az értelmileg akadályozott és halmozottan sérült tanulókat oktató-

nevelő általános iskola 1-8. évfolyamának készült tanterv koncepcionális és tartalmi 

folytatása. A 9-10. évfolyamot azért tekintjük a képzés előkészítésének, mert általános 

műveltségi és praktikus ismereteket közvetítő tartalmán túl, súlypontosan veszi figyelembe a 

gyakorlati évfolyamokra való felkészítést. Azok a fiatalok, akik eredményesen befejezték a 

10. évfolyamot, tanulmányaikat a szakiskola gyakorlati évfolyamain folytatják. A tanterv két 

rész-képesítés alapjainak oktatási módszerét tartalmazza. 

 

 

 

 

Megkülönböztetésképpen: 

 

 I. képzés: Önálló életkezdésre felkészítés „Életvitel” szak- szakképzés 2 évfolyam, 

  II. képzés: Munkára felkészítés: –másodképzés 2 évfolyam. 

A rész-képesítés alapjainak tanítása mellett, megváltozott arányban folytatódik a műveltségi 

és gyakorlati ismereteket közvetítő képzés. A Készségfejlesztő Iskola elvégzése után 

másodképzésre jelentkező tanulók felvételéről az intézmény dönt. A döntés kimenetelét 

befolyásolja a tanuló képessége és a szocializációban elért fejlettségi szintje. A másodképzés 

2 évfolyamán még egy rész-képesítés alapjainak megtanulására nyílik lehetőségük, és 

alkalmasságuk függvényében különböző munkahelyi gyakorlatokon vesznek részt. 

A képzés célja: 

 I. képzés: Felkészíteni a sikeres társadalmi integrációra. 
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 II. képzés: A szakmai modulok gyakorlati tartalmát megtanítani. 

A képzés feladata: 

 A tanulók felkészítése majdani felnőttkori lehetőségeikre. (Értelmi fogyatékosok 

Napközi Otthonaiban, munkapiacon történő elhelyezkedés, esetleg integrált 

munkavégzés). 

 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. 

A képzés alapelvei: 

 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. 

Munkahelyi gyakorlat program 

Az Európai Unió tagállamaiban elvárás, hogy a fogyatékos emberek teljes jogú 

állampolgárként éljenek és lehetőség szerint ép társaik között, képességeiknek megfelelő 

munkát végezzenek.  

A készségfejlesztő iskola célja a munkára való felkészítés, az önálló életre nevelés. A képzés 

nem egy adott szakma elsajátítására irányul, hanem a munkakészségek fejlesztésére és a 

szocializáció kialakítására. 

Ezen célok eléréséhez szükséges, hogy tanulóink már az iskola évei alatt megismerjenek 

munkalehetőségeket, és valós környezetben felkészüljenek a munkavégzésre, a felnőtt életre.  

Munkavállalóként való alkalmazásukhoz elengedhetetlen a fogadó közeg toleranciája is, 

valamint a munkáltatók meggyőződése arról, hogy megfelelő körülmények és támogatások 

biztosításával a sérült emberek is a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak. 

Az MHGY programot mint központi szakmai modult a szociális és munkaügyi minisztérium 

jóváhagyta és bevezetését a 2006/2007. tanévtől engedélyezte a készségfejlesztő speciális 

szakiskolai tanulók részére. 

A MHGY program az értelmileg akadályozott, jól szocializált, megfelelő munkakészséggel 

rendelkező (11-12. évfolyamos) tanulókat készíti fel a munka világára oly módon, hogy 

- az iskolai képzésbe beépítve 

- heti egy alkalommal, 3-4 órában  

- a munkacsoportok (két tanuló egy kísérővel) 

- kéthavonkénti forgásban 

- külső munkahelyen, integráltan 

- bérezés nélküli munkát végeznek. 

 

A Munkahelyi Gyakorlat program hatására: 
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- a tanulók tudnak és akarnak dolgozni, 

- több területen jelentős fejlődés tapasztalható a fiataloknál: kommunikáció, 

önállósodás, viselkedés, feladattudat, munkavégzés 

- a szülők reálisan látják gyermekük munkavállalásának esélyeit 

- az iskolák meggyőződnek arról, hogy sok diákjuk számára lehetséges az 

integrált munkavállalás, 

- a munkaadók nyitottá válnak alkalmazásukra. 

Az MHGY program újszerű lehetőségei: 

 Bár nem ad OKJ-s szakmát, a sérült fiatalok a munkavégzés területén mégis 

fontos, praktikus tudást, tapasztalatokat szereznek. 

 Külső, normál munkahelyeken szereznek gyakorlatot 

 Több munkahelyet, tevékenységet ismerhetnek meg a fiatalok 

 A kiscsoportos munkavégzés egyéni, differenciált fejlesztésre ad lehetőséget 

 Kapocs a munka világa között 

 Saját élményei, tapasztalataik által változik az értelmi sérült emberekről a 

társadalom szemlélete. 

 

Intézményünkben működő kézműves műhelyek 

Működésük rendje: az iskolai képzés részeként a tanítási órák keretein belül a tanulók 

kézműves műhelyek tevékenységében vehetnek részt. Ezek a következők: 

 Papírmerítő műhely, 

 Gyertyaöntő műhely, 

 Szövő műhely,  

 Barkács műhely. 

Nagy előnye a műhelyeknek, hogy az azon tanulók részére is hasznos – munkajellegű – 

foglalkoztatást biztosít, akiknek nincs lehetőségük az MHGY program által kínált külső 

munkahelyeken tevékenykedni.  

 

 

Az iskolában folyó nevelés-oktatás és színterei  
 

Tanórai foglalkozások 

A tanórai foglalkozások döntő többsége a hagyományos iskolai keretek között zajlik, ezen 

felül a vonatkozó hatályos jogi szabályozás alapján a tantervi követelmények 

intézményünkben is teljesíthetőek a hagyományos tanórai tanulásszervezési módoktól eltérő 

formában (kooperatív módszerek, egyéni differenciálás, projektoktatás, erdei iskola stb.) is.  

 

Tanulóink számára a társadalmi integráció elősegítése és esélyegyenlőségük biztosítása 

érdekében fontos, hogy kiemeljük őket a szokásos iskolai környezetből. Minden ilyen 

program az osztályközösség szocializációjának is fontos, meghatározó színtere. 

A kötött, iskolán kívüli programok feltételei: 

 a tanulói (és szülői) igények ismerete; 

 programot levezető humán erőforrás biztosítása; 

 az anyagi lehetőségek figyelembevétele. 

A hagyományos tanítási napoktól eltérő nevelési és oktatási folyamatok négy szakaszra 

oszthatók: 
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 1. a folyamat előkészítése. 

 2. program megvalósítása. 

 3. a program értékelése 

 4. Célok megvalósulásának ellenőrzése, javaslatgyűjtés . 

 

A tanítás során rendszeresen megvalósított iskolán kívüli tanórákat beépítjük a tanmenetekbe. 

Ezek a programok, pl. múzeum-, könyvtár- és színházlátogatások, kirándulások az adott 

tantárgyakra vonatkozó tananyagot teszik változatosabbá, érdekesebbé. 

 
Erdei iskolák, több napos osztálykirándulások 

Az erdei iskola sajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és tanulásszervezési egység, 

mely a szorgalmi időszakban egybefüggően, többnapos ill. bejáró formában az iskola 

szokásos működési helyétől eltérő helyszínen szervezhető. Kiemelt feladata a környezettel 

harmonikus, egységes életvezetési képességek fejlesztése, és a közösségi tevékenységhez 

kötött szocializáció. 

Nagy hangsúlyt kap a környezeti- és egészséges életmódra nevelés, a természeti és kulturális 

emlékeink megfigyelése, a természettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon 

alapuló fejlesztése, a velünk élő környezet minél alaposabb megismerése. A programok 

összeállításában fontos szerepet jut a tanulók életkora, már meglevő ismeretei mellett annak 

is, hogy pedagógusaink hogyan és mit szeretnének a megfigyeltekből beilleszteni a további 

iskolai munkába. 
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Erdei iskolai, kirándulási projektjeink például az alábbi területeket ölelik fel: 

Korosztály Témakör Érintett tantárgyak EÁI Érintett 

tantárgyak KÁI 

Alsó 

tagozat 

Erdők, mezők, vízpartok állat- 

és növényvilága, 

 Tájékozódás a természetben 

 A vidéki élet szépségei 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Ének-zene 

Rajz és vizuális kultúra 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek  

Testnevelés és sport 

Kommunikáció  

Olvasás – írás 

Társadalmi 

ismeretek  

Környezetismeret  

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Ének-zene 

Ábrázolás  

Mozgásnevelés 

Önkiszolgálás   

Felső 

tagozat 

Ismerkedés Magyarország 

tájegységeivel 

 Magyarország műemlékei 

 A hagyományok és 

népművészet szerepe 

életünkben 

Természetismeret 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Ének-zene 

Vizuális kultúra 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

Testnevelés és sport 

Földrajz 

Biológia-egészségtan 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

Kommunikáció 

Olvasás-írás  

Társadalmi 

ismeretek  

Környezetismeret  

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Ének-zene 

Ábrázolás  

Mozgásnevelés 

Önkiszolgálás   

Készségfejl. 

Iskola 

Ismerkedés Magyarország 

tájegységeivel 

Magyarország műemlékei 

A hagyományok és népművészet 

szerepe életünkben 

Ünnepek 

Térképhasználat  

Történelmi személyek 

megismerése 

------------------------ Kommunikáció 

Olvasás-írás  

Társadalmi 

ismeretek  

Környezetismeret  

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Ének-zene 

Ábrázolás  

Testnevelés 

Önkiszolgálás   
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Egyéb foglalkozások 
A kötelező tanítási órán kívül igénybe vehető szolgáltatások 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei 

szerint tanórán kívüli foglalkozást szervez. Az intézményben az alábbi tanórán kívüli 

szervezett foglalkozási formák élnek:  

Szakkörök, műhelyfoglalkozások:  
Szakköreink gyermeki érdeklődésre, valamint megfelelő létszám esetén az iskola nyitott 

különböző szakkör indítására. A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások 

előre meghatározott tematika alapján folynak, erről, valamint a látogatottságról szakköri 

naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás 

tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. A szakköröket fel kell tüntetni 

az éves munkatervben és a tantárgyfelosztásban, a működés feltételeit az iskola 

költségvetésében biztosítani kell.  

Működő szakköreink: az éves munkatervekben meghatározottak szerint. 

Tanulmányi és sportversenyek:  
A tanulmányi és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények szerint 

lehetséges. A tanulók az intézményi, a települési és országos meghirdetésű versenyeken 

vehetnek részt, szaktanári felkészítés igénybe vételével 

Tanulmányi versenyek, művészeti találkozók (amelyeken intézményünk évről évre 

képviselteti magát): 

- Koncz Dezső Tanulmányi Verseny (regionális, országos) 

- ÉFOÉSZ –  Sport és Kulturális rendezvények 

- Felső tagozatos tanulók megyei matematika versenye – Kisvárda 

- Szépolvasó verseny – Mátészalka 

- Tanulásban Akadályozott Tanulók Országos Komplex Tanulmányi Versenyének 

megyei fordulója (továbbjutás esetén az országos döntőn való részvétel. A verseny 

rendezése a többi résztvevő intézménnyel felváltva történik.)  

- Szavalóverseny - Nyírbátor 

- Regionális művészeti találkozó  

Sportrendezvények, versenyek (megyei, regionális, országos) 

- A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség által szervezett 

Regionális Teremlabdarúgó Verseny 

- A Megyei és Regionális Atlétikai Verseny Őszi - Tavaszi fordulója 

- A Fogyatékkal Élők Megyei Sporttalálkozóján 

- A Megyei Asztalitenisz Versenyen 

- A Megyei Terematlétikai Bajnokságon 

- A Megyei „Kapkodd a lábad!” sor- és váltóversenyen 

- A Megyei Kispályás Labdarúgó Bajnokság Őszi – Tavaszi fordulóján    

- A Bárczi Kosárlabda Emlékkupán 

- A Megyei Zsinórlabda Bajnokságon  

- Saját szervezésű Kerékpáros  Sporttáborban 

A sárga színnel jelölt eseményeken továbbjutás esetén az Országos Versenyeken is részt 

veszünk.  

A felsorolt versenyeken kívül igyekszünk minden olyan megmérettetésen részt venni, melyre 

az intézmény anyagi kondíciói lehetőséget teremtenek.  

 

Délutáni foglalkozások:  

A foglalkozások a tanórára való felkészülés, a szabadidő hasznos eltöltésének és a 

hátránykompenzálás szinterei. Működésük rendjét a házirendben szabályozzuk. 
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Könyvtár:  
Az iskola könyvtára minden tanítási napon nyitvatartási idejében áll a tanulók rendelkezésére. 

Használati rendjéről a Könyvtári SZMSZ és a Házirend intézkedik. 

Hitoktatás:  

Az iskola a tanítási idő után valamennyi felekezet számára biztosítja a hittanórák megtartását. 

Ezen felül a kerettanterv bevezetésében érintett osztályok tanulói  számára a hit és erkölcstan 

oktatás (felmenő rendszerben) a szülők igényei alapján a Köznevelési Törvény 35.§ 

értelmében történik.  

Egyéni fejlesztés:  

a képességek, készségek fejlesztése  

Diák sportkör:  

A diáksportkör a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport megszerettetésére 

alakul, keretében sportcsoportok szervezhetők. A diáksportkör, mint szervezeti forma, önálló 

szabályzat alapján működik, az iskola tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri foglalkozásokon, 

versenyeken való részvételre. A célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás.   

Énekkar:  
Az iskola énekkara  diákkörként működik meghatározott időkeretben. Vezetője az igazgató 

által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és 

rendezvények zenei programját.  

Szabadidős tevékenységek 

 Művészeti foglalkozások 

 Sportfoglalkozások 

 Osztályprogramok 

 Kulturális programok 

 Munkaközösségi rendezvények: lásd 5. fejezet Közösségi hagyományaink 

 

Közéleti tevékenységek 

 Diákönkormányzat 

 Kolirádió 

 Társadalmi életben való részvétel (nem köznevelési intézményekkel közösen 

szervezett rendezvények, megemlékezések)  

 
A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik, a tanórán kívüli 

órarendben, terembeosztással együtt.  

 

Az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai 

Fokozatosan vezetjük át a gyermeket az óvoda játékközpontú életéből az iskolai tanulás 

tevékenységébe. 

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

Megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

Törekszünk a gondolkodás képességének fejlesztésére, az ismeretek elsajátításának 

folyamatában.  

A mozgásigény kielégítése, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás 

fejlesztése is fontos szerepet kap. 

Az egészséges életmód kialakításához az életvitel gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 

hozzájárulni.  

Az önismeret alakítása, az önértékelés képességének fejlesztése, az együttműködés érdekében 

a társas kapcsolatokban.  
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A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont, - az életkori jellemzők 

figyelembevétele – az ismeretek tapasztalati megalapozása – és az ismeretszerzés útjának 

bemutatása. 

A kreativitás fejlesztése, a tanulók egészséges terhelése, fejlődési folyamatuk nyomon 

követése, személyre szóló értékelésük. 

Hangsúlyos a tevékenységközpontú tanulásszervezés. A mindennapok nevelőmunkájába 

beépülnek a kooperatív módszerek, technikák, és a differenciálás módszerei. 

Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított terhelés  

Fokozatosan kialakítjuk az együttműködésre építő kooperatív – interaktív tanulási technikákat 

és a tanulásszervezési módokat.  

Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módszerek arányát. 

 

Szocializációs folyamatokat segíti elő, az érzelem, értelem és a cselekvés összefüggéseinek 

tudatosítása állampolgári ismeretek nyújtásával. 

A tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktusok 

kezelésében is tudják alkalmazni.  

Az iskolában folyó oktató-nevelő munka, mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási 

rendszerében meghatározott rend szerint végezzük el a méréseket.   

A tanulók jussanak el egy bizonyos alapszintig az ismeretanyagban, készségekben, 

képességekben, amely alkalmassá teszi őket a továbbtanulásra, társadalmi beilleszkedésre. 

Az oktatási feladatok mellett kiemelten kezeljük a tanulók nevelését, a szociális 

gondoskodást, a szabadidő hasznos eltöltését. 

Az intézményben folyó nevelő – oktató munka pedagógiai eszközei 

Minden gyermek számára biztosítunk képességeinek érdeklődésének illetve távolabbi 

céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat.  

A tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett szempont 

az életkori jellemzők figyelembe vétele. 

Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, 

empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására.  

Mentális képességek céltudatos fejlesztése, az önálló tanulás alapjainak kialakítása a 

hátrányok leküzdése érdekében.  

A differenciált tantárgyi rendszerben a mentális képességek céltudatos fejlesztésével az önálló 

tanulást alapozzuk meg.  

Az iskolai tanulás folyamatában a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül.  

A diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el és 

alkalmazzuk.  

A nevelési problémák megbeszélésére, kezelésére nevelési célzatú csoportfoglalkozást 

tartunk. 

A digitális technika oktatási eszközrendszerét a mindennapi tanítás során alkalmazzuk. 

 

Információs és kommunikációs technikák alkalmazása 

 Az IKT segíti a diákokat, abban hogy egyéni tempójukban haladjanak, 

 Megszünteti a tantárgyak közötti éles határokat, 

 növeli a kreativitást, 

 elősegíti, hogy a diákok a saját stílusuknak magfelelő tanulási stratégiákat találjanak, 

 felelősségérzetük növekedjen önképzésük során, 
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A tanítási-tanulási-nevelési folyamat  módszerei, tanulásszervezési módjai: 

- tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, szemléltetés 

- munkáltatás (egyéni de nem önálló): variációs, módszer, házi feladat 

- individuális ( egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok 

- Magatartásra ható módszerek 

- Ösztönző módszerek 

- Orientáló módszerek  

- Szociális technikák 

- Technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez 

- Hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás 

- Inkluzív nevelés 

- páros munka 

- csoportmunka 

- játék 

- szerepjáték (drámapedagógia) 

- vita 

- kutató-felfedező módszer 

- kooperatív módszerek 

- projekt módszer 

 

A tanulásszervezés alapelvei: 
 differenciálás: egyéni különbségek figyelembevétele, a tanítási tartalom, tanítási idő 

rugalmas kezelése 

 szociális készségek fejlettsége- szociális kompetencia: divergens gondolkodás, 

problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek 

(metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret. 

 motiváló módszerek alkalmazása- kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia 

Képzési specialitások 

 

Fejlesztő nevelés-oktatás biztosítása azoknak a gyerekeknek, akik tankötelezettségüket 

sajátos nevelési igényük miatt ebben a képzési formában  teljesítik.  

 

Készségfejlesztő Iskola 

A készségfejlesztő iskolánk célja a fiatalok életre való felkészítése. A szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatás a Nemzeti Szakképzési Intézet által készített központi szakmai 

programmodulok alapján zajlik. 

Célunk a készségfejlesztő iskolás fiatalokat olyan szintre eljuttatni, hogy tanulmányaik 

befejezésével viszonylag önállóan, teljes emberi életet éljenek. Rendelkezzenek azokkal az 

ismeretekkel, készségekkel, amelyekkel a családi, munkahelyi, szabadidős közösségben 

alkalmazkodni tudnak, alkalmassá válnak egyszerű rendszeres munkára, és tudják 

szabadidejüket értelmesen, örömet adóan felhasználni.  

A célok megvalósítását a MHGY program és a műhelyek biztosítják (lásd 2.2 fejezet). 

 

Logopédia Tanulóink többségénél az értelmi fogyatékosság következményeként 

másodlagosan a beszéd és/vagy nyelvi fejlődési zavar áll fenn. 

A halmozott sérülésekkel (mozgás, hallás, stb.) együtt járó vagy azok következtében fellépő 

beszéd- és nyelvi zavarok korrigálása éveket vesz igénybe, mert nemcsak beszédprodukció, 

hanem a beszédészlelés, beszédértés is zavart, egyenetlen fejlődésű.  

A logopédiai tevékenység részei: 
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- Diagnosztika 

- Spontán beszéd vizsgálata 

- Nyelvi fejlettség vizsgálata 

- Szókincs vizsgálata 

- Beszédpercepció- és beszédmegértés vizsgálata 

- Artikuláció vizsgálata  

Amennyiben szükséges, a gyermeket kiegészítő vizsgálatra irányítjuk (pl. audiológia, fül-orr-

gégészet). 

- Terápia 

A terápiát mindig a gyermek fejlődési zavarának súlyossági foka, egyéni struktúrája, életkora, 

szenzomotoros és kommunikációs szintje határozza meg.  

A fejlesztési forma: egyéni vagy kiscsoportos. 

A munka során a hagyományos logopédiai módszereket alkalmazzuk, figyelembe véve, a 

gyógypedagógiai, pszichológiai szempontokat és a nagyfokú individualizációt.  

 

Egyéb specialitások 

 szurdopedagógia 

 tiflopedagógia 

 pszichopedagógiai fejlesztés 

 a tanulók mozgásállapotának javítása, gyógytestnevelés biztosítása 

 Nagy hangsúlyt fektetünk az önállóság elérésére, az „életre nevelésre”. Ennek érdekében 

az életvitel és gondozási ismeretek és életvitel és gyakorlati ismeretek tantárgyat 

pedagógiai asszisztens bevonásával tanítjuk valamennyi tagozatunkon.  
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 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
Célunk:  

A személyiség pszichikus rendszereinek, komponenseinek kialakítása, fejlesztése: 

 A kognitív kompetencia fejlesztése – az értelem művelése (értelem, érzelem, akarat 

fejlesztése). 

 A szociális kompetencia fejlesztése - segítő életmódra nevelés (szocializációs, 

nemzeti, állampolgári nevelés). 

 A személyes kompetencia fejlesztése – egészséges és kulturált életmódra nevelés. 

 Speciális kompetencia fejlesztése – szakmai képzés alapozása, alkotó képesség 

fejlesztése, tehetséggondozás. 

Az alapvető követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, 

hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb 

tevékenységeikkel, szerzett és spontán tapasztalataikkal összhangban, minél teljesebben 

bontakoztassák ki személyiségüket.  

A személyiség egységét a világhoz és önmagunkhoz való viszonyulásaink, a világ és 

önmagunkra vonatkozó ismereteink átfogó, összefüggő rendszere hozza létre.  

A személyiségfejlesztési feladatok az iskolai élet valamennyi megnyilvánulásában 

valamennyi tantárgyban érvényesítendők.  

Személyiség fejlesztés színterei: 

 Tanórán  

 Tanórán kívüli iskolai feladatokban 

 Iskolán kívül:  

o Kollégiumi tevékenység során 

o Családban és a társadalomban  

Személyiségfejlesztő módszereink: 

 Önismeret fejlesztése 

 Drámajátékok 

 Kommunikációs helyzetgyakorlatok 

 Konfliktusos helyzetek feloldása szóban 

 Mintanyújtás megerősítési és viselkedésmódosítási technikák (elismerés, jutalmazás, 

dicséret) 

 Élménybeszámolók, döntéshelyzetek bemutatása 

 Lelki bántalmak sérelmek veszélyei 

Fejlesztendő képességek, készségek: 

 Kognitív képességrendszer   

 Információk 

 Vétele 

 Közlése, kódolása 

 Átalakítása 

 Rendszerezése 

 Létrehozása 

 Tárolása  
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 Segítő életmódra nevelés: képességek függvényében ismerjék meg, sajátítsák el és 

normakövetéssel alkalmazzák az emberi együttélés, a társas érintkezés alapvető 

szabályait. 

 Szociális szokások, minták belsővé válása 

 Szociális képességek  

 Szociális ismeretek  

 Szociális érdekérvényesítés  

 Egészséges és kulturált életmódra nevelés: személyes képességek fejlesztése 

 Testi képességek (testi nevelés, játékra nevelés) 

 Önmegismerő képesség 

 Önkiszolgálás 

 Önkifejezés 

 Önértékelés, / önbizalom, önkiszolgálás, ambíció/ 

 Kommunikáció 

 Társas életre való felkészítés 

 Szakmai képzés alapozása 

 Alkotóképesség fejlesztése - melyet tevékenykedtetéssel, cselekedtetéssel lehet elérni. 

 Tanórán és tanórán kívüli foglalkozás. 

 Tehetséggondozás. 

 A tanulók munkára való nevelése – felkészítése a „munka világába” történő belépésre. 
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 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
A feladatokkal felkészítjük tanulóinkat arra, hogy képesek legyenek egészségük megőrzésére, 

a betegségek megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás 

kialakítására.  

Testi nevelés feladatai: 

- személyi higiéne 

- környezethigiéne 

- testnevelés- és sport – több mozgás 

- egészséges táplálkozás 

- balesetek megelőzése 

- elsősegélynyújtás 

- időben orvoshoz fordulni – szűrővizsgálatok 

- megelőzésre nevelés 

- szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség,) 

- életkorral járó biológiai sajátosságok megismertetése 

Pszichohigiénés nevelés feladatai: 

- Egészséges életvezetés 

- napi és heti életritmus 

- alvás, tanulás, munka, játék  

- ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak 

- fogyasztói szokások 

- pozitív értékrend kialakítása 

- a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének kontrollálása – belső  

- harmónia 

- Stresszelhárítás 

- apróbb sikertelenség elviselése 

- konfliktusok megoldása, problémamegoldás 

- önismeret, éntudat 

- dönteni tudás 

- Deviancia megelőzése 

- szenvedélybetegségek megelőzése 

- dohányzás-, alkohol-, drogtagadás 

- társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései 

- Érzelmi nevelés 

- az életkorral járó pszichohigiénés életmódi tennivalók 

- érzelmeket felismerni, kifejezni saját erényeit, gyengéit felmérni, érzéseket  

- kezelni 

- empátia-képesség fejlesztése, segítőkészség, felelősségérzet, akaraterő  

- fejlesztése 

Szociális higiénés nevelés: 

- Kedvező társas kapcsolatok építése, fenntartása 

- barátságok kialakítása 

- kommunikáció fejlesztése 

- kreativitás, aktivitás, együttműködés, vitakultúra fejlesztése, megtartása 

- etika, érték szabályok kialakítása, korlátokat felállítani és elfogadni (házirend) 

- szerepfeszültségek feloldása, érintkezési zavarok megelőzése 

- társadalmi izoláció megelőzése (hátrányos helyzetűek) 

- társadalmi támaszok (család, barát, egyesület, kisközösség…) fontossága, előnyei 
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 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
Minden közösség ismérve, hogy társadalmi funkciója szerint közösségi tevékenysége révén 

strukturálódik. A nevelő közösségnek pedagógiai funkciójának megfelelően két alapvető 

egysége van: 

 Pedagógus közösség 

 Tanulóközösség 

Ezek szoros együttműködésben vannak, fejlődésük pedig egymással kölcsönhatásban megy 

végbe. A közösség kialakításában fontos szerepe van a gyógypedagógusnak. 

Közösségformálás feladatai: 

 Közös tapasztalatok kollektív elemzése 

 Közösségek összekovácsolása  

 Közös tervek, reális célok, melyek a közösség minden tagjára kötelezőek 

 Közös felelősség, segítségnyújtás adott esetekben 

 A „mi” tudat fejlesztése  

 A másság elfogadása 

 A különböző szociális kompetenciák fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, 

együttműködés, tolerancia, alkalmazkodó készség 

Közösségi hagyományaink:  

Az intézményi ünnepélyek és megemlékezések formájában, tartalmukban gyermekeink 

értelmi szintjéhez igazodnak. Céljuk az intézményi hagyományok kialakítása, ápolása, a 

tanulók identitásának alakítása, fejlesztése. Az ünnepélyeken, megemlékezéseken a 

nevelőtestület és a tanulóifjúság megjelenése kötelező. Rendezvényeinkre meghívjuk a 

gyermekek szüleit, és intézetünk más területein dolgozókat is. Az intézmény épületét az 

ünnepnaphoz méltóan, a városi hagyományokhoz alkalmazkodva díszítjük fel. A tanulóifjúság 

öltözete legyen alkalomhoz illő. A megfelelő öltözet biztosítására az osztályfőnök, 

nevelőtanár, gyermekfelügyelő egyaránt köteles felhívni a szülő figyelmét. Az ünnepélyek 

rendezőit a mindenkori munkatervben rögzítjük.  

Nemzeti ünnepek, emléknapok:  

 Október 06. - Aradi vértanúk emléknapja 

 Október 23. - Nemzeti ünnep 

 Február 25.– megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól a készségfejlesztő 

iskolában 

 Március 15. - Nemzeti ünnep 

 Április. 16. - Holokauszt Emléknap, megemlékezés a készségfejlesztő iskolában 

 Június 4. - Nemzeti összetartozás napja 

Iskolai ünnepélyek: 

 Tanévzáró, ballagás  

 Október - Bárczi évforduló  

 Pedagógusnapi megemlékezés tanulói közreműködéssel 

Közösségi hagyományaink: 

- Madarak és Fák napja  

- Sport versenyek 

- Osztályközösségben kialakult hagyományok (születés – névnap, látogatás 

családokhoz) 
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- Bárczi nap  

- Családi nap 

- Mikulás nap  

- Karácsonyi ünnep 

- Farsang 

- Húsvéti ünnep 

- Anyák napja 

- Gyermeknap 

- Tanulmányi kirándulás 

- Erdei Iskola 

- Külföldi és belföldi testvériskolákkal való kapcsolattartás 

- Pedagógusok tapasztalatcsere látogatása 

- Magyar Népmese Napja, Magyar Népmese Témahét 

- Évszakváltáshoz kapcsolódó rendezvények (pl. Őszbúcsúztató, Tavaszváró) 

- Hon- és népismeret projekt 

- Élő-világ vetélkedő 

- Bábelőadások 

- Témahetek, projektek 

 

Közösségfejlesztés közös követelményei:  

Legfontosabb feladat a közösségben élni, tudás élmények biztosítása a közös tevékenységek 

tudatos tervezése, folyamatos szervezése. 

Ismerjék meg tanulóink népünk, kultúránk örökségeinek jellemző sajátosságait, nemzeti 

kultúránk nagy múltú értékeit (múzeum,- tárlat-látogatás, tanulmányi kirándulás, tanórai 

tevékenység). 

Legyenek tájékozottak a haza földrajzában, irodalmában, történelmében, (gyűjtemények, 

tablók készítése, könyvtárlátogatás, új információs rendszereken keresztül, saját 

olvasmányok). 

Ismerjék meg az ember és természet kapcsolatát, tudatosság hassa át az egész oktató-nevelő 

munkát (nevezetes helységek meglátogatása szűkebb társadalmi környezetben) 

Ismerjék meg a városi és falusi élet hagyományait, jellegzetességeit, figyeljék fejlődését 

(gyűjtőmunka, képek, történetek, munkalapok). 

Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok kezelése és megoldása terén 

(környezetvédelem, szennyező anyagok gyűjtése, tárolása, vizek védelme). 

Napi szokásrendszerek kialakítása, rögzítése (tisztálkodás, étkezés, öltözködés, bevásárlás). 

Vélemények kifejtésének gyakorlása osztályközösségben, diákönkormányzatban és minden 

közösség szerveződésben. 
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 A pedagógusok intézményi feladatai, osztályfőnöki munka 

tartalma, feladatai 
Jogszabály: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

Az intézményben folyó nevelő – oktató munkát végző pedagógusok jogairól és 

kötelezettségeiről a köznevelési törvény 62 §-a rendelkezik. 

 

A pedagógusok kötelezettségei: 

 Nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanulók testi épségének 

megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, az ismeretek 

tárgyilagos és sokoldalú közvetítéséről, a testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismeretek átadásáról, baleset esetén a szükséges intézkedések megtételéről. 

 Munkája során figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének 

ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét.  

 Segíti a tanulók képességének, tehetségének kibontakoztatását, a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatását. 

 Közreműködik a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

megszüntetésében. 

 A tanulók életkorát, képességeit figyelembe véve elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés szabályait. 

 A szülőket és a tanulókat őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja. 

 A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad. 

 Tiszteletben tartja a tanulók és a szülők emberi méltóságát, jogait. 

A pedagógusok feladatai: 

 Az iskola tantárgyfelosztásának megfelelően egész évben elkészíti és egyezteti 

szüksége szerint a tanmeneteket. 

 Lelkiismeretesen felkészül a tanítási órákra. Gondoskodik a tanítás során felhasznált 

eszközökről.  

 Részt vesz a szakmai munkaközösségek tevékenységében. 

 Nevelő – oktató munkáját a tanulók életkori sajátosságai, állapotát figyelembe véve – 

a tantervi követelmények szerint, korszerű módszerek alkalmazásával, tervszerűen, 

önállóan, felelősséggel – legjobb tudása szerint végzi. 

 Az ügyeleti szolgálatot előírásszerűen ellátja, óraközi szünetekben a helyén 

tartózkodik. 

 Céltudatosan törekszik a tantervben előírt ismeretanyag elsajátíttatására, az alapvető 

készségek, jártasságok kialakítására. 

 Nagy gondot fordít a hátrányos helyzetű és tanulmányaiban lemaradt tanulók 

felzárkóztatására, tehetséggondozásra. 

 Minden foglalkozásról naplót vezet, mely tartalmazza a foglalkozás tárgyát és a 

jelenlévők névsorát. 

 Az elvégzett tananyagot a tantervi követelményeknek megfelelően kéri számon. 

 Az érdemjegyeket az osztálynaplóba és a tanulók ellenőrző könyvébe is bejegyzi, 

illetve bejegyezteti.  
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 Rendszeresen kapcsolatot tart tanítványainak szüleivel, osztályfőnökével, 

nevelőtanárával, gyermekfelügyelőjével.  

 Részt vesz az iskolai munkatervben előírt szülői értekezleteken. 

 Magatartása legyen példamutató, tartsa be a pedagógus etika és a szolgálati titoktartás 

követelményeit. 

 Az iskolában olyan időpontban jelenjen meg – tanítás előtt legalább 15 perccel – hogy 

munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre rendelkezésre álljon.  

 Ha munkáját váratlan akadályoztatás miatt (pl.: betegszabadság..) a megszabott időben 

nem tudja megkezdeni, köteles távolmaradását a közvetlen munkahelyi felettesének 

bejelenteni, hogy helyettesítéséről gondoskodni tudjanak.  

 Betegségét követő munkába állás időpontját köteles közölni, legkésőbb az előző 

munkanap délelőttjén. 

 Óracserét csak az iskolavezetés előzetes hozzájárulása esetén eszközölhet. 

 A helyettesítéseket szakszerűen ellátja. 

 Részt vesz az iskola rendezvényein, az ünnepek megszervezésében közreműködve, a 

nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, a munkaközösségi megbeszéléseken, 

a munkaközösségben elvállalt feladatokat elvégzi. 

 A haladási naplóban naprakészen ellátja az adminisztrációs teendőket. Bejegyzi az óra 

anyagát. 

 Feladata a tantermekben, a szertárakban, a folyosókon a rend biztosítása, a felszerelési 

tárgyak állagának megóvása, a leltározásokban való részvétel.  

 Köteles szakmai ismereteit bővíteni, felfrissíteni, önképzést végezni, időnként 

továbbképzéseken részt venni.  

Az osztályfőnöki tevékenység feladatai: 

 Osztályfőnökként a pedagógus, felelős vezetője osztálya közösségének. 

 A tanulók magatartási és tanulmányi eredményének véglegesítése előtt köteles kikérni 

az osztályban tanító szaktanárok véleményét, állandó kapcsolattartásban maradva a 

tanév során. 

 Megbeszélést hívhat össze a tanulócsoportjában tanító pedagógusok, nevelőtanár, 

gyermekfelügyelő részvételével Az aktuális nevelési eljárás egységessé tétele 

érdekében.  

 Feladata a tanulók személyiségének sokoldalú és alapos megismerése.  

 Probléma esetén, szükség szerint családlátogatást végez a gyermek és ifjúságvédelmi 

felelős pedagógus részvételével.  

 A tanulók személyiségének alakulásáról felkérésre pedagógiai jellemzéseket készít.  

 Szülői értekezletet szeptemberben és februárban, nyílt tanítás napot egy alkalommal 

tart a tanév során. 

 Ellenőrző könyv útján tájékoztatja a szülőket, állami gondozott tanuló esetében a 

nevelőszülőket a tanuló félévi eredményeiről.  

 Félévenként egy alkalommal látogatja osztálya kollégiumi foglalkozásait. 

 Az osztály SZMK elnökével közösen irányítja az osztály szülői munkaközösség 

munkáját. 

 Figyelemmel kíséri tanulói tanórán kívüli elfoglaltságát (szakkör, énekkar, 

sportmunka, logopédia), figyelemmel kíséri, hogy mindez ne okozzon túlterhelést. 

 Engedélyt adhat tanítványának a szülő kérésére 3 napig terjedő indokolt 

távolmaradására. 
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 Javasolja a tanuló más iskolatípusba való áthelyezését, illetve a többségi iskolába való 

visszahelyezését. 

 Tanulócsoportja számára tanulmányi kirándulást szervezhet. 

 Részt vesz az iskolai tanügyi dokumentumainak felülvizsgálatában, elkészítésében, 

statisztikák, jelentések, egyéb adatszolgáltatások elkészítésében. 
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 Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 
 

Egészségügyi habilitációs – rehabilitációs tevékenység 

Jogszabályok: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve. 

A heti kötelező tanórákon túl tanulóinknak a köznevelési törvény 27.§ (8) alapján kötelező 

pedagógiai, gyógypedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat 

szervezünk. A habilitációs-rehabilitációs tevékenység áthatja a nevelésünk egészét, célunk 

tanulóink szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai: 

 A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus 

spektrum zavarból vagy egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült 

funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával. 

 Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

 A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

 Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

 Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének 

kibontakoztatása. 

 Az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása, továbbtanulás, pályaválasztás, a 

lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés. 

A különböző műveltségi területek, tantárgyak kiemelt habilitációs, rehabilitációs valamint 

fejlesztési területeit a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet irányelvei figyelembe vételével 

határozzuk meg. A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-

ban rögzítettektől. Az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak a fejlesztő képességek 

fejlődési útja, módja, ki-alakulásának időtartama mindenkor a tanulók egyéni, haladási, 

fejlődési tempójának függvénye. 

Az alapfokú oktatás – nevelés alsó tagozatának (1–4. évfolyam) fejlesztési feladatai: 

A habilitáció – rehabilitáció kiemelt célja a megismerő képesség, az emlékezet, a figyelem 

fejlesztése, a cselekvésszabályozás belső feltételeinek folyamatos kialakítása, fejlesztése, a 

beszéd formai és tartalmi oldalának megerősítése. 

 Gondolkodási képességek fejlesztése 

Fejlesztési feladat a pontos érzékelés kialakítása: tárgyak, személyek, jelenségek felismerése, 

megnevezése, felsorolása: 

- összehasonlítás: tárgyak, tárgyképek tulajdonság szerinti összehasonlítása /szín, alak-

forma, nagyság, mozgás, mennyiség/ a feltárt lényeges tulajdonság alapján a hasonló és 

megkülönböztető jegyek, több szempontú összehasonlítása stb. 
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- differenciálás: tárgyak, személyek, jelenségek, mennyiségek csoportosítása a jellemzők 

alapján, a jellemző jegyek említésével, megkülönböztetés a minőség és mennyiség 

alapján, rendezés pl. nagyság, szín, színárnyalat, mozgás szerint. 

A gondolkodási funkciók fejlesztése nem nélkülözheti az emlékezet, a figyelem, a 

koncentráció folyamatos fejlesztését. Az emlékezet személyek, tárgyak, szimbólumok 

megjegyzése, felsorolása, egymásutánisága, szekvenciák megjegyzése, cselekedetekre, 

cselekvésre, történésre visszaemlékezés, tárgyakhoz, személyekhez kapcsolódó tevékenység 

felidézése stb.  

o Figyelem: egyszerű, majd bonyolultabb utasítások végrehajtása, meghatározott cselekvés 

elvégzése, gyors reagálás az utasításokra, többféle mozgás vagy cselekvés végrehajtása 

egymásután, összpontosítás a feladatra, céltudatos feladatvégzés, próbálgatás, 

önellenőrzés. 

 A motoros képességek fejlesztése: 

o A motoros képességek fejlesztésének célja és feladata a testvázlat kiépítése, a különböző 

testhelyzetek tudatos érzékelése, változtatása, a testrészek mozgatása különböző 

testhelyzetekben, a saját testhez viszonyított irány- és térbeli helyzet felismerése stb. 

o Finommozgás fejlesztése, vizuomotoros koordináció kialakítása, nagymozgások 

lendületes végzése, egyensúlygyakorlatok, ügyességi gyakorlatok stb. 

o Mozgás kivitelezés – tempó, erősség, ritmus szerint. 

 Tér- és időbeli tájékozódási képesség alakítása: 

o Térbeli hely- és helyzet felismerése, megnevezése: fent, lent, elöl, hátul, középen stb. 

Térbeli helyzetek megfogalmazása – relációs szókincs fejlesztése. 

o Időbeli tájékozódás: történésekre, cselekvésekre visszaemlékezni – időpont /mikor?/, 

időköz /mettől meddig?/, az idő ritmusa, a természet ritmusa, ritmikusan ismétlődő 

állapotok megfigyelése stb. 

 Kommunikációs képességek fejlesztése: 

o A beszédkedv fokozása, ösztönzés a kommunikációra.  

o A beszéd formai oldalának fejlesztése beszédmintával, gyakorlatokkal mint: a tagolt 

beszéd, a helyes légzés, a toldalékok pontos, tiszta ejtése, a szünettartás. 

o A beszéd prozódiai elemeinek fejlesztése a beszédhelyzethez alkalmazkodó hangerő, 

hanglejtés, beszédtempó és ritmus megtanításával, gyakorlásával. 

o A szókincs gyarapítása, aktivizálása. A tanult ismeretkörhöz kapcsolódó szógyűjtés, a 

kifejezések, a fogalmak beépítése a tanuló aktív szókincsébe. 

o Az olvasás – írás tanulásában mutatkozó fejlődési lemaradások, nehézségek leküzdésének 

feladatai: az olvasás irányának gyakorlása, sortartás, sorváltás, magánhangzók 

differenciálása /időtartam, ajakállás, artikulációs mozgás szerint/, mássalhangzók 

megkülönböztetése /zöngés, zöngétlen, betű felismerési gyakorlatok, hanganalízis, 

összeolvasási gyakorlatok stb./ 

o Írásmozgás fejlesztése: a ceruzafogás, görcsös, szaggatott, lassú írásmozgás korrekciója, 

írásmozgások egymásutánjai, mozdulatok gyakorlása, a fonetikus írás hibái, a hangok, 

betűk közötti asszociáció megerősítése stb. 
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 Szociális képességek fejlesztése: 

o Pontos diagnózis kialakítása a viselkedés elemzése nyomán.  

o Megfelelő kötődések, viszonyulások kialakítása, szabályok felismerése, értelmezése, 

betartása, a társas viselkedés formáinak ismerete, gyakorlása, önfegyelem kialakítása.  

o A kulturális hátrányokból eredő viselkedési formák megváltoztatása. 

Az alapfokú oktatás – nevelés felső tagozatának (5-8. évfolyam) fejlesztési feladatai: 

Az első szakaszban felsorolt korrekciós területek és feladatok ismétlődnek, de tartalomban, 

mennyiségben követik a tanulók életkori sajátosságait, a tanulók fejlettségét, az elvárható 

tudást. A felsoroltakon túl a habilitáció – rehabilitáció kiemelt területe és feladata: a 

gondolkodási – tanulási – és kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Gondolkodási képességek fejlesztése: 

o Feladat: az újonnan szerzett és a már meglévő ismeretek közötti kapcsolat kialakítása, a 

lényeges – megegyező és eltérő – jegyek kiemelése, összehasonlítások, eltérések, 

különbségek megfogalmazása, differenciálása, a relációkban való gondolkodás. 

o A verbális szint megerősítése, gyakorlása feladatokon, műveleteken, feladat- és 

műveletrendszerekben /az általános, a különös, a fölé-mellérendeltség, egyidejűség, a 

szempontváltás, a megfelelő gyűjtőfogalomba való besorolás stb./ 

 Tanulási képességek fejlesztése: 

Feladat: a szándékos tanulás, az önálló, a meghatározott célra irányuló tanulás kialakítása, 

önálló tanulási módszerek, technikák gyakorlása, az önellenőrzés formái, a koncentráció a 

tanulás idején – zavaró ingerek kiszűrése – a kudarc, a nehézség leküzdése, újrakezdése, 

próbálgatás, ismétlés stb. 

 Kommunikációs képességek fejlesztése: 

o Feladat: az összefüggő beszéd megerősítése, javítása sokféle kommunikációs helyzetben, 

valóságos nyelvi készségek kialakítása konkrét tanulási folyamatban, a nyelvi 

megnyilatkozások tartalmi-formai alakítása, gyakorlati információközlések szóban, 

írásban,  

o szövegértelmezés az olvasottak alapján, szövegalkotás szóban, írásban, grammatikai 

gyakorlatok, a helyesírási hibák elemzése, ok feltárás (hiányos szabályismeret, a 

gyakorlás, az automatizáltság hiánya, beszédhiba következménye), az okokra irányuló 

fejlesztő feladatrendszer stb. 

A fejlesztésnek fokozottabban kell szolgálnia a harmonikus személyiség alakítását, az 

önfegyelmet, a tudatos magatartást, a céltudatos feladat – és munkavégzést. A társadalmi 

integráció érdekében elsődleges feladat a társas kapcsolatok fejlesztése, a konfliktus kerülő és 

feloldó magatartás erősítése, felkészítés a családi szerepekre, az önálló életvezetésre. A 

szabályok, normák elfogadása is hozzátartozik a korrektív célú fejlesztéshez. A kognitív 

képességek fejlesztésében a verbális szint megerősítése kerül előtérbe, a műveletek, 

feladatmegoldások menetének értelmezése, a szabályok alkalmazása analóg feladatokra, ok – 

okozati összefüggések keresése, a rendszerezési, a kommunikációs képesség fejlesztése a 

történelmi időben való tájékozódó képesség megerősítése. Törekvés a kulturális, szociális 

hátrányok felszámolására, a kortárscsoportba történő visszavezetésre, beilleszkedésre. 
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A pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások mértéke a tantárgyfelosztásban 

szerepel. A tanulócsoportonkénti óraszám akár évenként is változhat a csoportok összetétele, 

rászorultsága figyelembevételével a nevelőtestület döntésétől függően. 

Középfokú oktatás (Készségfejlesztő Iskola 9-12. évfolyam) fejlesztési feladatai: 

A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe 

illesztése, alkalmazása, a védő-irányító, de az önálló személyiséget is kibontakoztató 

fejlesztés. A cél olyan ismeretek és készségek elsajátítása, amelyek elősegítik, hogy a tanulók 

az iskoláskort követően önmagukat minél jobban el tudják látni, környezetükben képesek 

legyenek tájékozódni és tevékenykedni, képességeikhez mérten munkavállalóvá válni. 

A felzárkóztatás dokumentumai 

A habilitációs - rehabilitációs foglalkozások egyéni vagy csoportos formában is tarthatók. 

Dokumentáció vezetése egyéni fejlesztési naplóba történik. A foglalkozás a gyermek 

képességeinek, a fejletlen vagy sérült funkcióinak feltérképezésével indul. A fentiek 

ismeretében fejlesztési terv készül. A foglalkozások anyagának, tapasztalatainak feljegyzése, 

folyamatosan folyik.  

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Jogszabály: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: 4. § „3. beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen 

alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal 

küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.” Mivel tanulóink sajátos 

nevelési igényűek, ezért a törvény szellemében értelmezett beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek iskolánkban nincs, de a valóságban tanulóink egy 

részénél észrevehetőek ezek a problémák. 

A beilleszkedési, magatartási nehézségeket mutató gyermeknél emocionális és szociális 

alkalmazkodási zavar van jelen, melynek okai között biológiai és környezeti okok is 

megtalálhatók.  

Ez megmutatkozik a normáltól és az általános elvárásoktól eltérő viselkedésben és kihat a 

tanuló pszichoszociális fejlődésére és iskolai teljesítményére.  

 

Az iskola életében fokozatosan jelennek meg azok a tanulók, akik tanulmányaikat a többségi 

általános iskolában kezdték meg, de tankötelezettségüket intézményünkben kell teljesíteniük, 

befejezniük. Az ő esetükben igen nagyfokú türelemre, megértésre van szükség ahhoz, hogy 

elfogadtassuk velük az intézet, kollégium normarendszerét. Számukra nagy segítséget jelent 

az, hogy az osztálytársaik segítenek eligazodni az intézmény életében. 

Fontos szempont a foglalkoztatásuk során, hogy a megszerzett ismereteket ne veszítsék el. 

Ezért a differenciált feladatadás, foglalkoztatás plusz feladatot ad a gyermekfelügyelőknek, 

pedagógusoknak. A szabadabb élethez szokott fiatalok korlátozása igen nagy kihívás a 

dolgozók számára. 

A kiegyensúlyozott családi háttérrel rendelkező gyerekek beilleszkedése – általában 

problémamentes. Az ő esetükben a család tudatosan készíti fel a tanulót az iskolai életre. A 

szülők pedagógusok között egy kölcsönösen egymást segítő kapcsolat alakulhat ki, amelynek 

a középpontjában a gyermek optimális fejlesztése áll. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetében a problémák gyökere legtöbbször az 

iskola nevelési céljai és a szülők szemléletbeli különbségeiből adódnak. A család 
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életvitelének és a gyermek szocializációjának összehangolása érdekében továbbra is szoros a 

kapcsolat a kibocsátó települések támogató szolgálataival, családsegítő szakembereivel. 

A tanterv követelményeinek teljesítése, az iskolai ismeretek közvetítése során, olyan speciális 

műveleteket kell alkalmazni, amelyek a gyermek különleges igényeit, a specifikus zavarait 

számításba veszik: 

 Nagy hangsúlyt kap az individualizált tanítás és tanulás. 

 A nevelésnek és tanításnak szerepe van a magatartászavar kialakulásában, így 

pedagógiai eszközökkel, nevelési és tanítási módszerekkel kell a hibás lefutású 

folyamatot korrigálni. 

 A pedagógiai tevékenységünk során tervszerűen, szisztematikusan a pedagógia 

eszközeivel gyakorolunk hatást egy önálló, felelősségtudattal rendelkező, szociális 

személyiség kibontakozására, fejlődésére. 

 A nevelés fókuszában a tanulási folyamat áll, ahol a pedagógus, kezdeményező, 

mozgató, bátorító és segítő szerepet tölt be. 

 A kölcsönösség igen jelentős, hiszen a sajátos egyénre jellemző tanári viselkedés 

ugyanolyan sajátos, egyénre jellemző viselkedést motivál. 

 A gyermekeknek szükségük van korlátokra, érzelmi biztonságra, külső utasításokra. 

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység  

Jogszabály: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

A köznevelési törvény 46 § (3) pontjában emeli ki, hogy a tanulónak joga van tehetsége 

kibontakoztatásához a köznevelés intézményeiben. Az oktatáspolitikában egyre 

határozottabban fogalmazódik meg a tehetséggondozás fejlesztésének szándéka, az eddig 

önmagukra utalt műhelyek összefogásának és támogatásának igénye. E törekvések jegyében 

alakult meg 2006-ban a Nemzeti Tehetségtanács, mely életre hívta a tehetségpontok országos 

hálózatát. 

Ehhez iskolánk is csatlakozott, így tervszerű tehetséggondozó munkát folytatunk regisztrált 

tehetségpontként iskolai és kollégiumi keretekben. 

Tanulóinknak, akik egy-egy részterületen vagy műveltségi területen kiemelkedő képességeket 

mutatnak, (szavalat, ének, sport, kézügyesség, zene) szakkörökön, érdeklődési körökön 

biztosítunk lehetőséget a továbbfejlődésre, képességeik fejlesztésére.  

A tanulók versenyekre való felkészítése főként egyénileg, nevelői irányítással történik.  A 

felmenő rendszerű rendezvényeket rendszerint házi versenyek, selejtezők előzik meg. 

A szakkörök és versenyek cél – és feladat meghatározásai az éves munkatervben rögzítettek.  

A szakkörök – versenyek szükségességét indokolja, hogy: 

 kiegészítő ismeretek nyújtásának és a képességek kibontakozásának szinterei, 

 hozzájárulnak az egészséges életmód iránti igény kialakításához, 

 keretein belül mód nyílik a kommunikáció helyes formáinak gyakorlására, 

 emelik az iskolai rendezvények színvonalát, 

 a szabadidő hasznos eltöltésének lehetséges módjai,  

 elősegítik a művészetek iránti fogékonyság megalapozását, 

 hozzájárulnak a társintézményekkel való kapcsolattartás erősítéséhez (pedagógus és 

gyermekkapcsolatok alakulnak), 

 intézményünk jó hírnevét erősítik, 

 megismerik a korszerű információszerzés lehetőségeit (könyvtár, számítógép, Internet, 

sajtó). 
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Mivel a szakkörök nem kötelezőek, hanem választhatóak, a szülők és tanulók igényei alapján 

a jövőben változhatnak. 

 

Hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos tevékenység  

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

hátrányos helyzetű gyermekek megsegítését: 

 fejlesztő foglalkozások, 

 tehetséggondozó foglalkozások, 

 differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

 személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, különös tekintettel a 

gerincvédelemre 

 iskolai étkezési lehetőségek, 

 egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek) 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (szponzorok által felajánlott természetbeni 

támogatás), 

 a szülőkkel való együttműködés, tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti 

szolgálatokról, szolgáltatásokról 

Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az iskolai élet egészét, biztosítja a 

gyermekeket megillető jogok érvényesülését, védő-óvó intézkedéseket végez a rászorulók 

érdekében. 

Célja: 

A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, ill. a veszélyeztetettség megszüntetésében segítségnyújtás, 

együttműködés a szakemberekkel. 

Intézményünk nem csak a problémák észlelésében és jelzésében, hanem azok tevékeny 

megoldásában is részt vesz 

Feladatok: 

 Minden pedagógus kötelessége, közreműködjön: - a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátásában. 

 Valamennyi pedagógus – kiemelten az osztályfőnökök és nevelők – alapvető feladata, 

hogy felismerje a tanulókat érintő problémákat, keresse az okokat, nyújtson segítséget, 

illetve jelezzen az iskolai gyermekvédelmi felelősnek. 

 A tanuló egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása, és a testi 

épségének megóvása a családon belül és a családon kívül. 

 A tanuló intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása 

(ügyelet, étkezés, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, stb.) a tanuló igénye szerint, 

 A család szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások – 

pénzbeli és természetbeli – felkutatása, a hozzájutás segítése, támogatása, valamint 

tanácsadás a családellátó tevékenységhez. 

 Biztosítani szükséges a munkahelyi közösségekből kirekedt, beszűkült, nehéz anyagi 

és szociokulturális helyzetű szülők számára, hogy az iskolánkban stabil társas 

kapcsolatokra leljenek (pedagógus-szülő, szülő-szülő kapcsolat), gondjaik 

meghallgatásra, esetlegesen megoldásra találjanak. 
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 Nevelőszülőkhöz kihelyezett állami neveltjeink érdekében rendszeres, jó 

kapcsolatrendszert építettünk ki, a nevelőszülőkkel és a Megyei Gyermekvédelmi 

Szakszolgálati Intézettel. 

 Munkánk szerves részét képezi a környezetvizsgálat, melyet a veszélyeztetett 

tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – illetve a hátrányos 

helyzetűnek látszó új tanulóknál – az otthoni körülmények megismerése érdekében 

elvégzünk s a változásokat folyamatosan nyomon követjük. A családokkal való 

rendszeres kapcsolattartás az alapja az egyes tanulók magatartás – és 

viselkedéskorrekciójának. Szükség esetén a családlátogatást a gyermekjóléti szolgálat 

munkatársaival együtt végezzük. 

 A családok megsegítésével meg kell előzni, hogy a hátrányos helyzetű tanulók 

veszélyeztetetté váljanak. 

 Biztosítjuk, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, véleményt mondhassanak az őket 

érintő kérdésekben. (pl.: a diákönkormányzatban, osztályfőnöki órán, a tanítási órák 

keretében). 

A gyermek és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik a pedagógiai tevékenységhez. 

Tájékoztatjuk a szülőket, tanulókat arról, hogyan tudják problémáikat orvosolni, milyen 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel gondjaikkal.  

A pedagógusok a tanulókról megszerzett információkat kötelesek bizalmasan kezelni, a 

törvényi előírásoknak megfelelően használni.  

Törekedni kell a preventív gyermekvédelem minél teljesebb megvalósítására 

 

Intézményünkben alkalmazott prevenciós eljárások, megvalósítandó feladatok:  

 A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kísérése, segítő kapcsolat 

kialakítása egyéni beszélgetések. 

 Fejlesztő foglalkozásokon, felzárkóztató programon, szakkörön való részvétel, 

fejlesztés. 

 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációjának segítése, 

elfogadása. 

 Képesség kibontakoztató program alkalmazása. 

 Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés alkalmazása. 

 Kapcsolattartás és együttműködés a szülőkkel, nevelőszülőkkel. 

 A gyermekvédelmi munka koordinálása az iskolában és a kollégiumban.  

 Kapcsolattartás és együttműködés a gyermekvédelemben részt vevő szervezetekkel és 

intézményekkel (Gyermekjóléti Szolgálatok, Szociális Iroda, Megyei 

Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézet). 

 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése. 

 Egészségnevelési, mentálhigiéniás és szenvedélybetegség megelőző programok 

szervezése. 

 Szabadidős programok szervezése.  

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai: 

 a mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása, 

 a diákönkormányzattal való kapcsolattartás, 

 szociális ellátások számbavétele, 

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 
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 családlátogatásokon való részvétel szükség szerint, 

 tanácsadás tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak, 

 tájékoztatás a tanulóknak szervezett szabadidős programokról, 

 a hátrányos, ill. veszélyeztetett tanulók felmérése, statisztikák írásos anyagok 

 elkészítése az osztályfőnökök közreműködésével, 

 nyilvántartásba vétel, a hátrányos helyzet, ill. a veszélyeztetettség típusának és 

 súlyosságának mérlegelése, ez alapján a további teendőkre javaslattétel, egyeztetés a 

gyermekjóléti szolgálattal,  

a tankötelezettség megszegése miatt tett feljelentések az illetékes Kormányhivataloknak, 

igazolatlan mulasztások írásos statisztikájának vezetése. 

 

Drog és bűnmegelőzési tevékenysége 

- A káros szenvedélyek elutasítására, egészséges életmódra, a pozitív értékek 

elfogadására való nevelés, követendő példamutatás a felnőttek részéről. Prevenciós 

programok szervezése.  

- Beszélgetés a gyermek- és fiatalkorú bűnözésről, konkrét esetekből a tanulságok 

levonása. 

- A szabadidő helyes eltöltéséhez programok biztosítása, (pl. színházlátogatások, 

sportversenyek, vetélkedők) 

- A szülők, nevelőszülők bekapcsolódása a felvilágosító, prevenciós tevékenységbe 

és a szabadidős programok szervezésébe.  

Felvilágosító munka a szociális juttatásokról 

Ez a munka elsősorban a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök feladata – 

együttműködve a gyermekjóléti szolgálatokkal, a települési önkormányzatokkal illetve 

Nyíregyházán a Szociális irodával. 

Szükség esetén közreműködünk a szociális ellátások igénylésében, a hivatalos ügyek 

intézésében is.  

A felvilágosító munka színtere: 

- A gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnök fogadóórája 

- Szülői értekezletek 

- Családlátogatások 

- Nyílt tanítási nap 

- Egyéni beszélgetések 
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 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 

részvételi jogai gyakorlásának rendje 
 

A tanulóközösségek döntési jogot gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával 

– saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselők 

megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

diákönkormányzatot hozhatnak létre.  

DÖK feladatok: 

 tanítás, tanulás folyamatának segítése 

 személyes példamutatás 

 az oktatáshoz közvetlenül és közvetetten kapcsolódó vetélkedők, versenyek, 

ünnepségek megszervezése vagy segítése 

 osztályközösségek formálása 

 ügyelet szervezése 

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A 

diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, 

és a nevelőtestület hagyja jóvá. 

Az intézmény diákönkormányzatának a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és 

működési rendje az SZMSZ mellékletét képezi.  

Az iskolai diákönkormányzat élén működési rendjében meghatározottak szerint választott 

iskola közösség áll. 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésénél, elfogadásánál,  

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor, megszervezésekor, 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításakor,  

 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásánál,  

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításakor. 

Az, hogy a véleményezési jog szempontjából a tanulók milyen közössége minősül a tanulók 

nagyobb közösségének, az iskola házirendjében kell meghatározni. 

Az igazgató a következő kérdésekkel foglalkozó nevelőtestületi értekezletre hívja meg az 

diákönkormányzat vezetőjét. A SZMSZ, a házirend, a szociális juttatások, a szabadidős 

programok megvitatása. Ha az előterjesztés írásban elkészült, a határidő előtt legalább tizenöt 

nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

A DÖK havonta 

 diákközgyűlést szervez 

 legalább egyszer ülésezik 

 építi saját közösségét 

 havonta értékeli munkáját 

 munkaközösség programjaiban segít 

 diáktársai érdekeit képviseli előterjeszti a vezetőség felé 
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 A szülő, a tanuló, a pedagógus, és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott pedagógus vezető 

koordinálja a választott közösségi képviselő segítségével – az intézményvezető fogja össze. A 

kapcsolattartás rendszere, formái a különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, 

iskolagyűlések, nyílt napok, tanácskozások, fogadóórák.  

Szülők, pedagógusok együttműködésének formái 

Pedagógiai munkánkban hagyomány, hogy a nyitottság elvét követjük. Partnereinknek 

munkánkba alkalomszerűen és tervszerűen betekintést engedünk.  

Szülőknek 

Szülői értekezletet évente két alkalommal tartunk /tanév elején és félévkor/. Ezek az 

összejövetelek összevont formában kezdődhetnek, majd osztály-szülői értekezlet keretében 

folytatódnak. 

Az összevont szülői értekezlet célja: 

 Fórumot teremteni az iskolavezetés és a szülői közösség párbeszédére. 

 A szülők informálása az iskola életéről  

 A szülőket gyerekeket érintő törvények, rendelkezések ismertetése, segítő 

eljárások igénybevételének lehetőségei, módjai. 

 A szülők bevonása az iskolai élet egyes területeibe. 

 A szülők megismertetése az adott év nevelési célkitűzéseivel  

Az osztályszülői értekezlet célja: 

 A nevelési attitűdök összehangolása a szűkebb közösségben. 

 A gyermek fejlődésével összefüggő egyéni információ átadása. 

 Tanácskozás, segítségnyújtás az otthoni gyakorláshoz. 

 Fóruma még minden egyéb, a szülők által megjelenített problémáknak. 

Felvételiző osztályoknak, továbbtanulóknak  plusz tájékoztatót tartunk. Ballagó osztályok 

külön megbeszélést tartanak az osztályfőnökkel.  

Az osztályfőnök további feladatai, melyek nem csak a konkrét szülői értekezleten aktuálisak: 

 Továbbtanulással kapcsolatos tájékoztatás. 

 Továbbtanuláshoz szükséges jelentkezési lapok közös kitöltése. 

 Támogató szolgálattal való kapcsolattartás-közvetítés a szülő felé. 

Nyílt tanítási napot évente egy alkalommal szervezünk,alkalmat biztosítva ezzel a szülőknek, 

hogy képet kapjanak gyermekük iskolai munkájáról. Ismerkedhetnek pedagógiai 

eljárásainkkal, módszereinkkel. A nyílt tanítási nap egybe esik a félévi szülői értekezlet 

időpontjával. 

Fogadó óra keretében a nevelőtestület tagjai a szülő rendelkezésére állnak a hétfői első 

tanítási óra előtt és a pénteki utolsó óra után. 
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A szülői szervezet (SZMK) együttműködési formái 

A szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, a kötelességük teljesítése érdekében 

munkaközösséget hozhatnak létre.  

A szülői szervezetek jogosítványai 

  
A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről. Az osztályok 

szülői szervezetének működését az osztályfőnökök segítik. A szülői szervezetek 

véleményüket, állásfoglalásukat javaslataikat a választott SZMSZ elnök vagy az osztályfőnök 

segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez ( az igazgatóhoz, illetve az 

igazgatóhelyettesekhez ).  

A szülői munkaközösség tájékoztatást kérhet a gyermekek, tanulók bármely csoportját érintő 

kérdésekben a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor 

képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. (20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 119.§.) 

Az iskola gondoskodik a szülői szervezetek működésének feltételeiről 

Kapcsolat a tanulókkal 

Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére – a házirendben meghatározottak 

szerint – diákköröket hozhatnak létre.  

A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az iskolai diákbizottság 

képviseli (jogait gyakorolja). A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai 

diákönkormányzatot segítő tanár – akit a diákönkormányzat ajánl erre a feladatra az 

igazgatónak – támogatja és fogja össze.  

A diákönkormányzat az említett pedagóguson keresztül is érvényesíti jogait, és fordulhat az 

iskola vezetőségéhez.  

A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely a 

tanulóközösségek által megválasztott küldöttekből áll. A diákközgyűlés nyilvános, azon 

bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit. A 

diákközgyűlést évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni a tanév helyi rendjében 

meghatározott időben ( évi rendes diákközgyűlés ) A diákközgyűlésen a tanulók 

diákképviselőt választanak.  

Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője vagy az iskola 

igazgatója kezdeményezheti.  

Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az 

előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a gyermeki jogok, 

tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről. Iskolaújságban, honlapon megjelenítésre kerül 

a beszámoló. 

A diákközgyűlésen a tanulók napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal 

nyilvánosságra kell hozni.  

Az igazgató havonta tárgyalást folytat a diákönkormányzat vezetőjével.  

A diákönkormányzat és a diákközgyűlés működéséhez a tárgyi feltételeket a tanév helyi 

rendjében meghatározott módon az iskola biztosítja. 
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Osztályközösségek  

 Az azonos évfolyamra járó, és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség diákjai a tanórák (foglalkozások) túlnyomó többségét az 

órarend szerint közösen látogatják 

 

Kapcsolat a nevelésben együttműködő intézményekkel  

Lásd: SZMSZ (kapcsolati háló) 

A iskola külső, belső partnerei 

Lásd: SZMSZ 

A nevelőtestület 

Az iskola legfőbb szakmai szerve a nevelőtestület. A nevelőtestület az iskola pedagógusainak 

közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és 

határozathozó szerve. 

A nevelőtestület tagja valamennyi pedagógus – munkakört betöltő közalkalmazott, és a 

nevelő-oktató munkát segítő felsőfokú végzettségű közalkalmazott. 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

 a pedagógiai program és módosításainak elfogadása 

 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása 

 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése 

 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása  

 a házirend elfogadása 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása 

 a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés 

 a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása 

 az év végi osztályzat és az évközi érdemjegyek közötti, a tanuló hátrányára kialakított 

jelentős különbség esetén a tanuló javára történő módosítása 

 az igazgatói, vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása 

 a pedagógiai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának 

megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtása 

 jogszabályban meghatározott más ügyek. 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a 

tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok egyes megbízásainak elosztása 

során, valamint az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve visszavonása előtt.  

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

 külön jogszabályban meghatározott ügyekben 

 A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – 

meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja szakmai munkaközösségekre, az iskolaszékre, vagy a 

diákönkormányzatra.  
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Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által 

meghatározott időközönként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület 

megbízásából eljár.  

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak követésével – 

nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel  hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az 

igazgató szavazata dönt.  

Minősített szótöbbség szükséges a pedagógiai program, a szervezeti működési szabályzat, a 

házirend elfogadásakor és az igazgatói pályázat véleményezésénél.  

A nevelőtestület minősített szótöbbséget igénylő döntésénél akkor határozatképes, ha a 

nevelőtestület kétharmada jelen van. A döntés akkor érvényes, ha az ilyen arányban 

jelenlévők 51%-a elfogadta az előterjesztést. 

A szakmai munkaközösségek  

A szakmai munkaközösség az azonos szakmai tevékenységet folytató pedagógusok szakmai 

szervezete. Az iskolában létrehozott munkaközösségek szakmai, módszertani kérdésekben 

segítséget nyújtanak a nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, a 

továbbképzés és tanárképzés módszertani feladatainak kidolgozásához, végrehajtásának 

megszervezéshez.  

Alaptevékenységük: 

 az oktatás, nevelés szakmai tartalmi összehangolása, a szakmai színvonal biztosítása,  

 az éves szakmai ellenőrzési terv elkészítése, a szakmai ellenőrzések megszervezése, 

 a tanulók versenyre való felkészítése, tantárgyi versenyek megszervezése, tanulók 

szakköreinek megszervezése, 

 a szakmai követelményrendszer kidolgozása, az oktatáshoz szükséges taneszközök, és 

tanítási segédeszközök jegyzékének összeállítása, a taneszköz beszerzéshez szükséges 

költségvetés megtervezése, a beszerzésre rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználásáról 

való döntés,  

 a munkaközösség tagjainak iskolarendszerű és iskolai rendszeren kívüli továbbtanulási 

tervének előkészítése, 

 a pályakezdő, valamint az új alkalmazású pedagógusok szakmai munkájának segítése, 

figyelemmel kísérése, bevezetése, szakmai fejlődésének és beilleszkedésének értékelése, 

 véleményezik, javaslatot tesznek a munkaközösség tagjainak a tankönyvekre, elemzik a 

pedagógus tankönyvválasztását, értékelik tanításra való alkalmasságát, 

 meghatározzák a méréses vizsgálatok rendjét a tantárgyi értékelésében. 

 Az intézményben a következő szakmai munkaközösségek működnek 

 EÁI  

 KÁI 

 Utazó gyógypedagógus 

 Fejlesztő nevelés – oktatást végző pedagógusok 

 Kollégiumi nevelő tanárok  

 

A szakmai munkaközösséget a munkaközösség vezető irányítja. 

A munkaközösség vezető feladata: 

 összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a 

munkaközösség éves programját, 

 irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai 

munkájáért, a szaktárgyi oktatásért, 
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 módszertani és szaktárgyi értekezletet tart, bemutató - tanórákat szervez, segíti a 

szakirodalom felhasználását, 

 véleményezi a munkaközösség tagjainak tantárgyi programjait, ellenőrzi a tantárgyi 

program szerinti előrehaladást és követelményrendszernek való megfelelést,  

 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét, intézkedést 

kezdeményez az igazgatónál,  

 képviseli állásfoglalásával a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt, és az 

iskolán kívül, ismerteti az igazgató döntéseit a munkaközösséggel, gondoskodik ezek 

végrehajtásáról,  

 összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről 

a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére, 

 az állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

munkaközösség tagjait,  

 A szakmai munkaközösség vezetőjének munkáját a munkamegosztás szerint az 

igazgatóhelyettes irányítja. Tevékenységéről folyamatosan beszámol az 

iskolavezetésnek. 

 A gyógypedagógiai tanárok, kollégiumi nevelő tanárok valamint a gyógypedagógiai 

asszisztensek szakmai munkáját komplexen irányítja. 

 

A nevelőtestület állandó bizottságai  

A nevelőtestület a tanulók fegyelmi ügyeinek kivizsgálására és a fegyelmi eljárás előzetes 

lefolytatására fegyelmi bizottságot hoz létre.  

A fegyelmi bizottság tagja a tanügy igazgatási ügyekért felelős igazgatóhelyettes, a tanuló 

osztályfőnöke, a diákönkormányzatot segítő tanár, valamint a tanuló osztályában tanító 

pedagógusok közül két, a nevelőtestület által megválasztott pedagógus.  

A fegyelmi bizottság feladata a tanuló ellen az igazgató által megindított fegyelmi eljárás 

lefolytatása, a  jogszabályban aktuálisan meghatározott eljárási rend betartásával javaslatot 

készít a nevelőtestület számára a fegyelmi felelősségre vonás és a fegyelmi büntetés 

kiszabásáról. Az egy osztályban tanító tanárok testülete munkáját az osztályfőnök fogja össze. 

Tevékenységük kiterjed a tanulók magatartására, szorgalma és tanulmányi előmenetele 

értékelésére. Állásfoglalást alakítanak ki olyan esetekben, amikor az év közben adott 

érdemjegyek átlagától az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen elérte. Az 

állásfoglalást a nevelőtestület elé terjesztik. 
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 A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 

 
Az osztályozó vizsgára vonatkozó helyi szabályok 

 Az a tanuló, akinek a mulasztása tanév folyamán a 250 órát elérte, valamint a tanulmányi 

lemaradásait a szorgalmi időben nem pótolta, osztályozó vizsgát köteles tenni. Amikor az 

addig megtörtént hiányzások számából (de legkésőbb május elején) már vélelmezhető, 

hogy a tanuló hiányzása el fogja érni a 250 órát, és ezáltal osztályozóvizsgára való 

kötelezettség fog fennállni, erről a tényről a szülőt ellenőrző útján értesítjük. 

 Osztályozó vizsgát abból a tantárgyból kell tenni, amelyben a tantárgyat tanító pedagógus 

– korrekt tudásmérő eljárások alapján – azt állapítja meg, hogy a tanuló tanulmányi 

lemaradását nem tudta pótolni. 

Dokumentáció (törzslap, napló): Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület 

határozata értelmében osztályozó vizsgát tehet. 

 Osztályozó vizsgát kell tennie annak a tanköteles tanulónak, aki az iskolalátogatás alól a 

köznevelési törvény alapján fel van mentve vagy magántanuló.(20/2012. EMMI rendelet. 

64.§) 

 A készségfejlesztő iskola 11.-12. évfolyamán szakmai gyakorlat tantárgyból osztályozó 

vizsga nem tehető. (Sz. t.39. § . ) 

 Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. (VIII. 31.) EMMI rendelet 69. § (1)) 

  Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. 

(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 70. § (1))  

 

Osztályozó vizsgák ideje: 

 

Intézményünkben az osztályozó vizsgák számára kijelölt vizsgaidőszakok: 

 az adott tanév  első félévének  zárása előtt: január 1-2. hete (félévi vizsgák) 

 az adott tanév vége előtt: május 3- 4. hete (év végi vizsgák) 

 augusztus 15-e és augusztus 31-e közötti időszakban , ha a tanuló a saját hibáján kívüli 

okok miatt nem tett osztályozó vizsgát a tanév vége előtt 

  

Osztályozó vizsga rendje 

 Az osztályozó vizsgát a tanulónak a bizottság előtt kell tennie. 

- A bizottság elnöke: iskola igazgatója, vagy igazgató helyettese 

- Tagjai: tanulót tanító - kérdező tanár –munkaközösség vezető. 

 Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani (20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendelet 69. § (1)). 

 (1) Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga 

(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 70.§ (1))  

 Az osztályozó vizsgát tett tanuló bizonyítványában és anyakönyvében csak a vizsga 

érdemjegyei szerepelnek és a jegyzet rovatban jelölni kell az osztályozó vizsga tényét. 

 Ha a tanuló saját hibáján kívüli okok miatt nem tesz osztályozó vizsgát a vizsgáztatást a 

nyári szünet augusztusi időszakában meg lehet oldani. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 64§ (6) 

 Az igazgató a tanuló/szülő kérelmére engedélyezheti – kizárólag első évfolyamon - , hogy 

a tanuló az osztályozó vizsga letétele helyett az évfolyamot ismételje meg. 
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 Az igazgató engedélyével a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított 

tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is 

teljesítheti. (20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendelet 64§ (2) b)) Amennyiben a tanuló félévre 

felkészül a megkezdett évfolyam követelményeiből, úgy félévkor osztályozó  vizsgát tehet 

a teljes tanév anyagából. Sikeres osztályozó vizsga esetén tanulmányait a következő 

évfolyamon folytathatja. Az így évfolyamot nyert tanuló év végén a felsőbb évfolyam 

egész évi anyagából osztályozó vizsgát tesz. ) 

 

Javító vizsgára  vonatkozó helyi szabályok 

 Ha a tanuló az adott évfolyam minimális követelményeit valamilyen tantárgyból nem 

teljesítette, javító vizsgát tehet. A tanulót a javító vizsga várható időpontjáról a 

bizonyítványosztás napján értesítjük. 

 Dokumentáció (törzslap, napló, bizonyítvány): A(z) … tantárgyból javítóvizsgát tehet. 

 

Javító vizsga ideje: 

 A javító vizsgára augusztus 15-e és augusztus 31-e között kerül sor.  

 

Javító vizsga rendje: 

 A vizsga lebonyolítására az osztályozó vizsgára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A 

javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell kiállítani. 

 A javító vizsga tényét és eredményét a tanuló bizonyítványába és a törzskönyv 

megjegyzés rovatába kell bevezetni.  

Magántanuló vizsgáztatásának rendje: 

 Amely tanuló magántanulói jogviszonnyal rendelkezik, osztályozó vizsgát köteles tenni, 

félévkor és  tanév végén. 

 Az osztályozó vizsgát a tanulónak a bizottság előtt kell tennie. 

- A bizottság elnöke: iskola igazgatója, vagy igazgató helyettese 

- Tagjai: tanulót tanító - kérdező tanár –munkaközösség vezető. 

 A közismeretei tantárgyakból az osztályozó vizsga írásbeli és/vagy szóbeli részből áll, 

melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 A tantárgyak megnevezése, amelyekből a magántanulónak osztályozó vizsgát kell tenni, a 

„ A tanulók tanulmányi munkájának, ellenőrzési és értékelési módjai, formái” 

fejezetben tagozatonként található.  

 

Záró részterület mérés - Készségfejlesztő iskola 

Az I. képzés: Önálló életkezdésre felkészítés „Életvitel” szak:-ból: 

- a záró részterületi mérésen valamennyi készségfejlesztő iskolai tanuló (értelmileg 

akadályozottak, autiszmus spektrumzavarral küzdő középsúlyosan értelmi fogyatékos 

tanulók)  részt vehet, aki eredményesen elvégezte az adott képzés  12. évfolyamát. 
- A záró részterületi mérés célja: annak megállapítása, hogy a vizsgázó elsajátította-e a 

szakmai programokban meghatározott alapvető elméleti- és gyakorlati ismereteket, 

jártasságokat, készségeket. Képes-e a tanultakat a gyakorlatban alkalmazni. 

- A mérés időpontját a intézmény vezetője határozza meg.  

- A záró mérés bizottság előtt zajlik. 

A bizottság tagjai:  

- elnök  

- tagok (min. 2 fő, a szakképzést folytató intézmény képviselői), 

- a bizottság munkáját segítő kérdező tanár, 
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- jegyző 

A mérés menete: 

A tanuló tételt húz, amin egy szóbeli (szakmai elméleti) és egy gyakorlati (a szakma egy 

lényeges munkafolyamatát, műveletét magába foglaló) kérdés ill. feladat szerepel. 

Amennyiben a tanuló a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot mutat, póttételt kell 

húznia. A tanuló feleletét, feladatát a bizottsági tagok külön értékelik és a mérés után 

összegzik. 

Sikeres mérés eredményeként a tanuló tanúsítványt kap. 

A képzésről kiadott tanúsítvány: 

A képző intézmény az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott tanúsítványt ad a tanulónak a 

képzés eredményes befejezéséről. 

A tanúsítvány minősítése:  

- Kiválóan megfelelt  

- Jól megfelelt  

- Megfelelt  

- A képzésben részt vett (a tevékenységben részt vesz, de a követelményeket nem 

teljesíti) 

A tanúsítvány tartalmazza: 

- A tanuló személyi adatait 

- Az intézmény azonosító adatait 

- A képzés szakterületét, idejét 

- A tanuló minősítését 
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 Az iskolába történő felvétel és az átvétel helyi szabályai 
 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 

Tanulói jogviszony: 

- Kizárólag a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei 

Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján kerülhet beiskolázásra a tanuló. 

- A készségfejlesztő iskola első szakára automatikus a továbbhaladás. 

- A tanulók jogviszonyának megszűnéséről a Köznevelési törvény 53.§- a rendelkezik.  

Magántanulói jogviszony: 

Magántanulói jogviszony létrejöhet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság javaslata alapján és a szülő kérésére (Köznevelési 

törvény 45§). Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő döntése alapján 

magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, az iskola pedig vizsgáztatja. 

A magántanuló félévkor és tanév végén osztályozó vizsgát tesz (lásd: magántanuló 

vizsgáztatása). 

 

A Készségfejlesztő Iskolába kerülés feltételei 

A Készségfejlesztő iskola évfolyamába kerülés biztosított a 8. osztályt elvégzett tanulók 

számára, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői 

Bizottság javaslata, valamint a szülő írásbeli kérése alapján.  

A Készségfejlesztő iskola 11-12. évfolyamára (első képzés) automatikusan biztosított a 10. 

évfolyamot sikeresen teljesített tanulók számára. 

A 10. évfolyamot sikeresen teljesített tanulók számára lehetőség nyílik a Készségfejlesztő 

iskola 11-12. évfolyamának (első képzés) elvégzésére. 

Az első képzés elvégzése után a második képzésre jelentkező tanulók felvételéről az 

intézmény dönt. A döntés kimenetelét befolyásolja a tanuló képessége és a szocializációban 

elért fejlettségi szintje. A másodképzés két évfolyamán még egy szakma alapjainak 

megtanulására nyílik lehetőségük, és alkalmasságuk függvényében különböző munkahelyi 

gyakorlatokon vesznek részt, a Munkahelyi Gyakorlat keretében. 
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 Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai terv 
Intézményünk tanulói – különösen alacsony életkorban ill. osztályfokon - korlátozottan 

képesek önmaguk ellátására, önkiszolgáló tevékenység elvégzésére. Ezért az elsősegély-

nyújtási ismeretek alapozását alsó tagozaton a veszélyhelyzetek, baleseti források 

megismertetésével kezdjük. Lehetőség szerint arra motiváljuk tanulóinkat, hogy veszélyt vagy 

balesetet észlelve a lehető leghamarabb forduljanak a velük foglalkozó felnőtthöz. Az alapok 

elsajátítása után a számjegyeket már ismerő tanulókat megtanítjuk a veszély bejelentésére, a 

mentők, tűzoltók és a rendőrség telefonszámára. Ezzel egyidejűleg szituációs játékokon 

keresztül tanítjuk a segélyhívás esetén kívánatos kommunikációt. A későbbiekben 

tájékoztatjuk tanulóinkat az elsősegélynyújtás céljáról, az elsősegélyt nyújtó személy 

felelősségéről. Elmagyarázzuk, milyen teendők vannak a baleset helyszínén, hogyan 

ismerhetőek fel az alapvető életműködések. Az elsősegély-nyújtás további teendőinek alapjait 

a tanulók sajátosságaihoz igazodva tanítjuk. (A részletes tervek/aktuális feladatok az adott év 

tanmenetében találhatóak). 
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 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  

 
Célja:  

- A sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének és társadalmi 

beilleszkedésének elősegítése 

- az integrált nevelés-oktatás szakmai támogatása,  

- az együttnevelést támogató szolgáltatások beépítésének segítése az inklúzív 

intézmények pedagógiai gyakorlatába. 

Feladata:  

Pedagógiai szakmai szolgáltatás feltételeinek biztosítása, melyek segítik a közoktatási 

intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói 

érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket: 

- pedagógiai értékelés 

- szaktanácsadás 

- pedagógiai tájékoztatás 

- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 

- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése 

- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 

- tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgáltatás területeken. 

Az együttnevelésben résztvevő és abba bekapcsolódó intézmények felkészítése a sajátos 

nevelési igényű tanulók fogadására: 

- dokumentumok értelmezése (irányelvek, sérülés típusának megfelelő tantervek, szakértői 

vélemények stb.) 

- segítségnyújtás dokumentumok elkészítésében (pedagógiai program, helyi tanterv, 

fejlesztési terv, tankönyvek rendelése stb.) 

- a sajátos nevelési igény korrekciójához szükséges speciális eszközök kölcsönzése 

- az együttnevelésben résztvevők kapcsolattartási formáinak kidolgozása, megszervezése 

- jelzőrendszer kiépítése 

Erőforrás: 

A szükséges személyi- tárgyi feltételek a szolgáltatások részletezésénél találhatóak 

Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 

Szakmai szolgáltatás célja: 

Pedagógiai szakmai szolgáltatás célja, hogy felkészítse a sajátos nevelési igényű tanulót 

befogadó intézmények pedagógusait, a szülőket, a fenntartó önkormányzatot az 

együttnevelésre, segítse az együttnevelés megvalósítását. 

Területei: 

 szaktanácsadás  

 pedagógusok képzésének, önképzésének segítése 

 pedagógiai értékelés 

 pedagógiai tájékoztatás 

 igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 

 tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 

 tanulótájékoztató tanácsadó szolgálat 
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Szaktanácsadás: 

Célcsoportja: 

 pedagógusok 

 szülők 

 egyéb érdeklődők 

Szaktanácsadással, szakmai együttműködéssel járuljon hozzá a befogadó intézmények 

pedagógiai és szakmai fejlődéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának növekedéséhez. 

Szaktanácsadás 

Feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése. Ennek keretében:  

a) az integrált oktatásban résztvevő különleges gondozást igénylő tanulókkal foglalkozó 

pedagógusok számára szaktanácsadást nyújtása. 

b) előzetes megbeszélés után a helyszínen egyénre szabott tanácsadás. 

c) pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése. 

d) Tartósan beteg gyerek ellátásával kapcsolatos tevékenységek megszervezése 

 Szaktanácsadó feladata: 

 Segít megmutatni az SNI tanulók fejlesztésének irányát, értelmezi a szakértői 

véleményeket. 

 Gyakorlati ismereteket ad át a tanítási órák tervezéséhez, tanulási technikákhoz. 

 Kapcsolatot tart fenn az integrációs koordinátorokkal, segíti az ellátás szervezését. 

 Szakmai ismereteket, információkat közvetít. 

 Vezeti az SNI tanulók köré szerveződött szakmai teamet. 

 Pedagógiai eljárásokat, információkat, taneszközöket mutat be. 

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése. 

a) óralátogatási, óraelemezési lehetőségek helyben. 

b) továbbképzésekről tájékoztatás nyújtása (általunk szervezett vagy általunk választott ) 

c) tapasztalatcsere látogatás 

d) gyakorlóhely biztosítása 

Célcsoportok: 

 befogadó intézmény pedagógusai 

 szegregált gyógypedagógiai intézmény pedagógusai 

 EGYMI pedagógusai 

Pedagógiai értékelés 

Feladata mérni és értékelni a nevelési – oktatási intézményekben végzett nevelő – és oktató 

munka eredményességét, és segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás 

szervezését.  

a.) az általunk készített mérőlapokat mutatjuk be, melyek a tantárgyi követelményekhez, és 

szakaszokhoz igazodnak.  

b.) működtetjük a mérési rendszert 

c.) feladatbankunkhoz hozzáférési lehetőséget biztosítunk.  

Pedagógiai tájékoztatás 

Feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok ( tantervek, tankönyvek, 

segédletek stb. ) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és tájékoztatás nyújtása. 

a.) könyvtárunk használatának biztosítása. 

b.) továbbképzési tanácsadás. 
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c.) jól használható internetes honlapok ajánlása. 

d.) tankönyvek, taneszközök kiválasztásának segítése, bemutatása, kölcsönzése  

Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás. 

a.) iskolaszerkezeti tanácsadás. 

b.) közgazdasági, jogi információk közvetítése. 

c.) tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése. 

d.) tanügyi dokumentumok változásainak figyelemmel kísérése, változó törvényi háttérről 

információ nyújtás. 

A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása. 

a.) tájékoztatás az SNI gyerekek számára kiírt versenyek időpontjáról, helyszínéről.  

b.) a versenykiírásban meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatos teendőkről 

tájékoztatás.  

c.) az SNI gyerekeket fogadó iskolákban szervezett versenyek előkészítésében 

segítségnyújtás, javaslattétel inkluzívvá tételükre. ( Segítségnyújtás a feladatok differenciált 

összeállításában. ) 

Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat. 

a.) ismeretnyújtás, tanácsadás a tanulói és gyermeki jogokkal kapcsolatos törvényekről. 

b.) fórumok biztosítása és szervezése a diák önkormányzatok és pedagógusok részére. 

c.) gyermek – és ifjúságvédelmi kérdésekben tanácsadás, ismeretnyújtás. 

Fejlesztő nevelés-oktatás 

Jogszabályi háttér: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban Nkt.) 15. §(2): 

Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől 

kezdve, hogy tankötelessé válik, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt.  

A fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény látja el 

egyéni vagy csoportos formában 

a) saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban, 

b) otthoni ellátás keretében, 

c) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja. 

 

 2011. évi CXC. tv.  15. §(3): 
A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, 

amelyben a hatodik életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti a 

tankötelezettségét. 

 A fejlesztő nevelés-oktatást az oktatásért felelős miniszter rendeletében foglaltak 

alkalmazásával, a szülő igénye, a gyermek állapota és a szakértői bizottság, fejlesztő 

foglalkozások heti óraszámára vonatkozó javaslatának figyelembevételével kell 

megszervezni. A heti fejlesztő foglalkozások száma nem lehet kevesebb húsz óránál. 

Indokolt esetben a szülő kérésére, ha a gyermek állapota szükségessé vagy lehetővé teszi, 

ennél több vagy kevesebb óraszám is megállapítható. Megszervezésekor e törvénynek a 

tankötelezettségre, a pedagógiai munka szakaszaira, a NAT-ra és a kerettantervekre, az 

intézménytípusokra, a tanítási év rendjére, a tanítási, képzési idő rendjére, a tanulói 

jogviszony létesítésére, a gyermek, tanuló kötelességének teljesítésére és a felnőttoktatásra 

vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni. 

 2011. évi CXC. tv.  15. §(4): 
A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig köteles részt 

venni, amelyben betölti a tizenhatodik életévét és annak a tanítási évnek az utolsó napjáig 
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vehet részt, amelyben betölti a huszonharmadik életévét. A fejlesztő nevelés-oktatásban a 

tanulókat a sajátos nevelési igényük, fejlettségük és életkoruk alapján osztják be fejlesztő 

csoportokba. 
 

 2011. évi CXC. tv.  15. §(5): 

Ha a tanuló - a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint - iskolába 

járással nem tud részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban, a tankötelezettségét a fejlesztő 

nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni fejlesztés keretében teljesíti. Az 

egyéni fejlesztés megszervezhető 

a) otthoni ellátás keretében, 

b) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja. 

 

Ellátás helyszíne 

 A Nyíregyházi Bárczi G. Ált. Isk., Készségfejlesztő Isk., Koll. és EGYMI 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő településeken 

 Otthoni ellátás szükség szerint 

 

Ellátás célcsoportja 

 SNI súlyos és halmozottan fogyatékos tanköteles korú tanulók.  

 

Szolgáltatás személyi feltételei 

 Sérülés specifikus gyógypedagógus tanárok 

 Oligofrénpedagógia szakos 

 Szurdopedagógia szakos 

 Pszichopedagógia szakos 

 Logopédus 

 Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos  

 

 

Otthoni ellátás  

 Utazó gyógypedagógus 

 

Szolgáltatás tárgyi feltételei 

A  fejlesztő nevelés-oktatás feladatainak ellátásához az intézmény rendelkezik a 4/2010.(I.19.) 

KM rendelet 3. sz. melléklete által előírt helyiségekkel, eszközökkel és felszerelésekkel. 

 

Ellátás formája 

 Egyéni foglalkozás: heti 8 óra biztosítása. 

 Csoportos foglalkozás (3-5 gyerek): legalább heti 10 óra biztosítása 

A feladat megvalósításában és tevékenységben a szülő közreműködik. 

 

Ellátás tervezése 

A Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és/vagy Országos Pedagógiai Szakszolgálat 

szakvéleményét figyelembe véve: 

 Egyéni fejlesztési terv alapján  

 Az ellátás a fejlesztési év közben is megkezdhető. Az igényjogosultság alapja 

érvényes szakértői vélemény. 

 Az ellátás – a tanév rendjéhez igazodó- fejlesztési év. 
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Alkalmazott módszerek, terápiák  

 Akadályozott beszédfejlődés terápia 

 Alapozó terápia 

 Mozgásfejlesztő terápiák 

 Fejlesztő felkészítési terápiák sérülésspecifikusság alapján 

 Szenzoros integrációs terápiák/Ayres/ 

 

Adminisztrációs feladatok 

Az ellátott gyermekről a központilag kiadott forgalmi naplóban nyilvántartást kell 

vezetni. Ezt a feladatot a fejlesztő nevelés-oktatás munkaközösség vezetője végzi. 

Egyéni foglalkozás esetén fejlesztési tervet, gyermekenként egyéni fejlesztési naplót   

- központilag kiadott-, a betétívekkel együtt kell vezetnie a foglalkozásokat irányító 

gyógypedagógusnak. 

Csoportos foglalkozások esetén gyermekenként fejlesztési tervet, csoport naplót, a 

betétívekkel együtt kell vezetnie a foglalkozásokat irányító gyógypedagógusnak. 

 Az egyéni fejlesztési terv egy példányát a Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnak 

megküldi a fejlesztő nevelés-oktatás munkaközösség vezetője. 

 Az egyéni fejlesztési tervet, a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és/vagy Országos 

Pedagógiai Szakszolgálat megvizsgálja, szükség esetén kezdeményezheti az 

átdolgozását. 

 

Év végén értékelési lapot kell kiállítani a tanulókról, a foglalkozásokat irányító 

gyógypedagógusnak 

Az értékelési lapot 3 példányban kell kiállítani: 

 1 db a szülőknek 

 1 db Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnak 

 1 db a Nyíregyházi Bárczi G. Ált. Isk., Készségfejlesztő Isk., Koll. és EGYMI 

irattárának 

 

Felülvizsgálat 

 A Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott szakértői véleménybe rögzíti, hogy a 

gyermek állapotát melyik évben vizsgálja felül. 

 

 

Utazó gyógypedagógusi hálózat 

  

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

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban 

részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.”(2011. évi CXC. 

törvény 47. §. (1)). A különleges gondozást a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői 

véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

  

Az ellátás helyszíne 
 illetve a középiskolai / középfokú intézményekben folytatott tanulmányok befejezéséig -, a 

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI 

  

 

 

 

Az ellátás célcsoportja 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodás kortól a tankötelezettség végéig, illetve a 

középiskolai / középfokú intézményekben folytatott tanulmányok befejezéséig -, akiknek 

ellátási jogosultságát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vagy az 

Országos Szakértői Bizottságok határozzák meg. 

  

Az ellátottak köre 
·         beszédfogyatékos gyermek 

·        értelmi fogyatékos gyermek (tanulásban akadályozott, értelmileg 

akadályozott  autizmussal élő gyermek) 

·         halmozottan fogyatékos gyermek 

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

akadályozott tanulók (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) 

·         diszlexia veszélyeztetett gyermek  

·         mutista gyermek 

·         a befogadó intézménybe visszahelyezett SNI tanuló 

  

Az utazótanári szolgálat személyi feltételei 
 A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus 

  

Tárgyi feltételek 
 fejlesztőszoba, melyet a többségi intézmények biztosítanak 

 fejlesztő eszközök, melyek egy részét a többségi intézmények biztosítanak 

 fejlesztő eszközök, „utazó csomagok” melyeket intézményünk módszertani központjának 

eszköztárából állítanak össze az utazó gyógypedagógusok (A nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök, fejlesztő eszközök és felszerelések jegyzéke, az eszközkölcsönzési protokoll 

mellékelve). Az eszközöket igénybe vehetik a SNI gyermekkel foglalkozó, inklúziót bevállaló 

pedagógusok, valamint az érintett gyermekek szülei, hozzátartozói is.   

  

Az ellátás formája 
 egyéni foglalkozás 

 csoportos foglalkozás  

 

Az ellátás időkerete 
 Heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően a 

Köznevelési Törvény 6. melléklete alapján.  

Minden tanév elején a gyermekkel foglalkozó szakemberek team megbeszélés keretében 

tájékoztatják a többségi intézmény vezetőjét a fejlesztésekről és egyeztetik órarendjüket. 

 Az ellátás tervezése 

Egyéni fejlesztési terv alapján a jogosultságot meghatározó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat, ill. az Országos Szakértői Bizottságok szakvéleményére és a 

folyamatos gyógypedagógiai diagnosztizálásra építetten is. 

 

  Az utazó gyógypedagógus feladatai: 

 A szülőkkel való kapcsolattartás  
 a gyermek megfigyelése a szülő kérésére 

 javaslat további vizsgálatokra 

 tanácsadás 

 segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében  

 tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről 

 rendszeres konzultáció a gyermek fejlődésével kapcsolatosan 
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 javaslattétel az együttműködési módokra 

 javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására 

 megbeszélés az otthon végzendő gyakorlatokkal kapcsolatosan 

 segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásában 

 tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési ill. kölcsönzési lehetőségeiről 

 a szülők felkészítése a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására. 

  

A gyermekkel való foglalkozás  
 a gyermek megfigyelése 

·         speciális fejlesztő tevékenység a gyermekkel való közvetlen foglalkozásokon  

 a gyermek képességeinek megfelelő módszerek, terápiák, technikák alkalmazása 

 a gyermek terhelhetőségének figyelembevétele 

 a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása 

 az ép vagy kevésbé sérült funkciók fejlesztése 

 speciális segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása 

 az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése 

 a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése 

  

Többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás (mentorálás) 
·         a gyermek megfigyelése az intézmény kérésére 

·         javaslat további vizsgálatokra 

·         a pedagógusok felkészítése a sajátos nevelési igényű gyerek fogadására 

·         segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében 

·         javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására 

·         segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában, 

kölcsönzésében 

·         tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési és kölcsönzési  lehetőségeiről 

·         részvétel vesz a gyermek/tanuló részeredményeinek értékelésében 

·         módszertani segítségnyújtás 

·         sikertelenségek, kudarcok és eredmények okainak feltárása 

·         tanulási nehézségek kialakulását, tanulási zavarokat, magatartászavarokat megelőző 

pedagógiai eljárások megismertetése 

·         szakmai előadások megtartása a többségi intézmények által kiválasztott témában 

·         eszközbemutatók, könyvajánlások 

  

Adminisztrációs feladatok  
 egyéni fejlesztési terv készítése 

 óvodai fejlesztés esetén munkanapló vezetése 

 iskolai ellátás esetén a főállású utazó gyógypedagógusok az e-naplót és a törvény által előírt 

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, egyéni fejlődési lap betétlapjainak 

vezetése, a részmunkaidősök csak az utóbbit vezetik. 

 pedagógiai vélemény készítése a rehabilitációs bizottság vizsgálataihoz 

 félévi beszámoló és statisztika készítése 

 év végi beszámoló és statisztika készítése 

  

Szakmai felkészültség, kapcsolattartás 
 folyamatos önképzés 

 városi és kistérségi gyógypedagógusok munkaközösségének összejövetelein való részvétel 

 tanfolyamokon való részvétel 

 szakmai konferenciákon való részvétel 
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 partnerlista összeállítása, ismerete 

 folyamatos kapcsolattartás, rendszeres team megbeszélések a gyermekkel foglalkozó más 

szakemberekkel (logopédus, pszichológus, terapeuta…) 

 kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal  

 kapcsolattartás egészségügyi intézményekkel 

 

Tartósan beteg tanulók ellátása (abban az esetben, ha a tartósan beteg gyermek sajátos 

nevelési igényű) 

 

Tartósan beteg tanulónak minősül aki, a 17/2010 OKM rendelet (III. 30) 12.§ (1.) 

meghatározása szerint:  

 Folyamatos gyógykezelése a 21 naptári napot meghaladja. 

Foglalkoztatási ideje: 

 Egyéni foglalkozás esetén: heti 8 óra - Pedagógiai foglalkoztatás. 

 Csoportos foglalkozás esetén: heti 15 óra – Pedagógiai foglalkoztatás. 

 

A pedagógiai foglalkoztatás az ismeretek szinten tartása, illetve a hiányzásból eredő 

hátrányok csökkentése céljából történik.  

Jelzőrendszer kiépítése: 

A jelzést küldő lehet:  

 Egészségügyi intézmény 

 Gyermek gyógyüdülő 

 Rehabilitációs intézmény 

 Oktatási Intézmény (anyaiskola) 

 Szülő 

 

A szolgáltatási feladat: 

Az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek 

tankötelezettségének teljesítését elősegítő pedagógiai foglalkoztatás: 

 

 Az ismeretek szinten tartása  

 Hiányzásból eredő hátrányok csökkentése 

 Osztályozó vizsgára való felkészítés megszervezése 

 Kapcsolattartás a beteg gyerek iskolájával 

 

Célcsoportok: ( kapcsolatot tartunk ) 

 

 A gyógyítást végző szakemberekkel (tájékoztatás a beteg állapotáról) 

 Beteg gyerekkel  

 Szülővel 

 Beteg gyerek iskolájával, tanáraival 

 Osztálytársaival, barátaival 

 Alapítványokkal, civil szervezetekkel 

 

 

Konzultációs rend: 
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A rendszerbe bekerülő gyermekek oktatásának megszervezése a kapcsolatfelvétel után, 

személyes konzultáció keretén belül történik, törvény által meghatározott időkeretben. 

 

Partnerekkel egyeztetve:   

 Egyéni (heti 8 óra) 

 Csoportos (heti 15 óra) 

 

Ellenőrzési értékelési rendszer, dokumentáció: 

Az A.Tü.350.r.sz.-számú egyéni fejlesztési napló használható bármely szakember számára, 

aki a gyerek fejlesztésében részt vesz, és az ellenőrzési-értékelési lap kitöltése is a napló 

alapján történhet. 

 

A szolgáltatást végző  pedagógus feladatai: 

 

 A fejlesztést végző szakember napi kapcsolatban van a beteg gyerekkel, megfigyeli 

személyiségének, állapotának változásait, tájékoztatja a gyógyítókat. 

 A beteg gyerek pszichés megsegítése 

 Nyomon követi a gyerek – szülő kapcsolatát, felhívja a szakemberek figyelmét a 

tapasztalatokra 

 Tartósan beteg, tartósan kórházi kezelésben részesülő gyerek felzárkóztatása a 

tanulásban  

 Osztályozó vizsgára való felkészítés megszervezése 

 

Megbeszélések, tájékoztatás szervezése együttműködő partnereknek igény szerint az 

alábbi témakörökben: 

 Pedagógusoknak: kórházpedagógus feladatai, kompetenciái 

 Szülőknek: Tartósan beteg gyerekek után járó ellátások egyéb kérdésekben tanácsok  

 Egészségügyi Intézményeknek: szórólapokon tájékoztatás az EGYMI működéséről, 

ezen belül a tartósan beteg gyerekek ellátásának kérdéseiről 

 Iskoláknak: szórólapokon tájékoztatás az EGYMI működéséről, ezen belül a tartósan 

beteg gyerekek ellátásának kérdéseiről 

 

Szülősegítő foglalkozások 

A szülősegítő szolgáltatások elsősorban az utazó gyógypedagógusi hálózat által ellátott és a 

tartósan beteg tanulók szülei számára biztosítottak, emellett minden hozzánk forduló szülő 

élhet a lehetőséggel.  

A módszertani központ tanácsadásokban nyújtott szerepvállalását tovább növeli, hogy kiemelt 

figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleire, családjára. 

 

Erőforrások: 

Személyi feltételek: 

Előadóink, tanfolyamvezetőink valamennyien főiskolai vagy egyetemi végzettségű gyakorló 

pedagógusok: 

- intézményvezető 

- tanügyigazgatási szakértők 

- munkaközösség-vezetők 

- tanítók 

- gyógypedagógiai tanárok 

- közoktatási szakértők 

- óvodapedagógusok 



 62 

- informatikai tanár 
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 Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény Kollégiumi pedagógiai programja 
 

A kollégium helyi pedagógiai programja az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) 

EMMI rendelete alapján készült. 
 

Az intézmény neve, címe: 

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

4400 Nyíregyháza, Szarvas u.10-12.  

Kollégium: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 24. 

Az intézmény típusa: 

Többcélú nevelési-oktatási intézmény 

 

Alaptevékenysége: 

Kollégiumi ellátás 170 férőhelyen. 

 

A kollégium működési rendje  

 

A kollégium ellátja az iskolába felvételt nyert: 

- tanulásban akadályozott,  

- értelmileg akadályozott, 

- autista tanulók, 

- a fenti fogyatékosságú nevelőszülőkhöz, gyermekotthonba kihelyezett tanulók 

nevelését és gondozását. 

 

 

Felvétel a kollégiumba 

Vidéki tanulók számára a tanulói jogviszony létrejöttével a kollégiumi felvétel 

automatikus, azok a nyíregyházi tanulók is felvételt nyernek, akiknek családi, szociális 

helyzetük, halmozottan hátrányos helyzetűk vagy sérülésük mértéke ezt indokolttá teszi. 

A tanulói jogviszony megszűnésével a kollégiumi jogviszony is megszűnik. 

 
A kollégium nevelés alapelvei, értékei, célkitűzései, feladatai 

A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény komplex rendszerében a kollégium 

minőségi feladatot lát el a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók nevelésében, 

oktatásában. Otthon el nem sajátítható plusz pedagógiai értékek hozzáadásával biztosítja a 

nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, kulturális-, sport- és egyéb szabadidős 

tevékenységeken való részvételt az esélyegyenlőség elősegítése érdekében.  

A fejlesztési módszerek megválasztását, az alkalmazott eszközrendszert minden esetben a 

gyermekek életkorából és állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg.   

A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy segíti a tanulókat a 

hátrányok leküzdésében, egyenlő esélyt teremt, biztosítja az integrációt, a hozzáférést a jó 

minőségű tudáshoz, ezáltal elősegíti az életminőség javítását, felzárkóztatását, valamint a 

társadalmi mobilitást.  Kiemelt alapelvünk, hogy hogy esélyt teremtsünk, biztosítsuk a 
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hozzáférést a sajátos nevelési igényű tanulóink számára alkalmazható tudáshoz, gyakorlatban 

való alkalmazáshoz. Segítsük a szociális, kulturális hátrányok leküzdését, a társadalmi 

integráció folyamatát. Az intézményegységnek fontos szerepe van az egész életen át tartó 

tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek, a 

kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség felismerésében és fejlesztésében, a tanulók 

felzárkózásának segítésében.  A kollégium a tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai 

nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is 

nyújt.    

Kollégiumunk alapfeladataként biztosítja a megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon 

sajátos nevelési igényű tanulóink számára, akiknek a lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, 

illetve akiknek a családja nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket.   

A kollégium a helyi társadalom elvárásait, a nevelési-oktatási környezet lehetőségeit is 

figyelembe véve végzi munkáját. A kollégium intézményünk külső környezetével, 

lakóközösségével pedagógiai, illetve kulturális együttműködést folytat.    

 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelési alapelvei a kollégiumban 

 Az alapvető emberi és állampolgári szabadságjogok, valamint a gyermekeket 

megillető jogok érvényesítése; a nemzeti hagyományok, a nemzeti azonosságtudat, 

valamint a nemzeti, az etnikai hagyományok, az etnikai kisebbségi azonosságtudat 

tiszteletben tartása, ápolása.  Demokráciára, humanizmusra, nemzeti és európai 

önazonosságra nevelés elveinek alkalmazása a NAT által megfogalmazott elvekkel és 

kiemelt fejlesztési feladatokkal összhangban. 

 Az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű óvodás 

gyermekeink, tanulóink eltérő szükségleteinek figyelembe vétele, az egyéni bánásmód 

alkalmazása. 

 A kollégiumban lakó tanulók egyéni, illetve kollektív felelősségre, bizalomra, 

szeretetre, segítőkészségre, toleranciára, egymás tiszteletére és elfogadására nevelése. 

 A szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal, az intézmény környezetében levő szakmai 

partnerekkel és civil szervezetekkel való konstruktív együttműködés. 

 A gyermekek, tanulók, valamint a kollégiumi nevelő-oktatómunka tudatos és tervszerű 

szervezése. A nevelési folyamatban részt vevők - szülő, tanuló, tanulói csoportok és 

közösségek, a kollégiumi és iskolai tantestület, a küldő és befogadó környezet - 

számára elfogadott norma- és követelményrendszer alkalmazása, melynek jellemzője a 

rendszeresség és a következetesség; kulturált, ösztönző környezet kialakítása, 

szociális, érzelmi, lakhatási biztonság nyújtása. 

 Széleskörű szabadidős tevékenységkínálat biztosítása, az alapvető erkölcsi normák 

érvényesítése; szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus 

tevékenységében. A szociális integráció megvalósításának elősegítése. 

 Az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek alkalmazása: orientáló, motiváló, 

aktivizálni képes, tevékenységközpontú, segítő pedagógiai módszerek alkalmazása.  

Az alapelvek érvényesítése a nevelő-oktató munka során 

A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapértékei az intézményi kollégium 

pedagógiai programjának alapját is képezik: 

 Gyermekközpontúság – sajátos gyermekszemlélet érvényesítése 
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 Sokoldalú készség és képességfejlesztés 

 Szocializáció 

 Felzárkóztatás, tehetséggondozás 

 Munkára nevelés, társadalmi beilleszkedés elősegítése 

 Felkészítés az önálló életvitelre és családi életre  

 Egészséges életmódra nevelés 

 Nyitottság, korszerűség az oktató- nevelő munkában 

 Hagyományőrzés és teremtés az intézményben    

Feladatainkat az alapelveknek megfelelően végezzük a következők szerint  

 A kollégiumunkban a lehetőségekhez mérten gyermekközpontú környezetet 

igyekszünk kialakítani és tanulóközpontú tevékenységrendszert működtetünk. 

 A személyiségfejlesztő munka során a gyermek saját képességeit és adottságait 

vesszük alapvetően figyelembe és egyénileg differenciált tartalmak, módszerek 

alkalmazására törekszünk. 

 Igyekszünk a nálunk elhelyezett gyerekeknek óvodás koruktól kezdve, szakiskolás 

korukig a különleges helyzetüknek, sajátos nevelési szükségletüknek megfelelő, 

megértő, családias közeget biztosítani. 

 A társadalmi normáknak, elvárásoknak megfelelő viselkedési minták, értékrendek, 

szokás és normarendszer kialakítását valósítjuk meg. 

 Az eltérő kulturális, magatartási és viselkedésbeli hátrányok csökkentése.   

A normalizációs elvet alkalmazzuk  

A gyermekek, tanulók életét a kollégiumban úgy igyekszünk megszervezni és megvalósítani, 

hogy életvitelük a lehetőség szerint közelítsen a társadalom általános életviteli normáihoz, 

elvárásaihoz. A normalizációs elvet a következők szerint valósítjuk meg: a szabályos, 

rendszeres napirend, heti rend, a rendszeres éves tevékenységek, a megfelelő tisztelet igénye 

és megfelelő környezeti feltételek a fenntarthatóság figyelembevételével.   

Kiemelt figyelmet fordítunk a kollégium nyitottságának érvényesítésére  
Rendszeresen bővítjük intézményen kívüli kapcsolatainkat. Arra törekszünk, hogy 

gyermekeinket elfogadtassuk ép társaikkal, és megtanítsuk őket önmaguk elfogadására is. 

Építjük és mélyítjük kapcsolatainkat civil szervezetekkel, valamint a többségi köznevelési 

intézményekkel.    

Az elv alkalmazása során a tanulók ismereteit, tapasztalatait (az intézményen kívülit is) 

rendszerezzük. 

Arra törekszünk, hogy gyermekeinket elfogadtassuk ép társaikkal, és megtanítsuk őket 

önmaguk elfogadására is. Építjük és mélyítjük kapcsolatainkat civil szervezetekkel, valamint 

a többségi köznevelési intézményekkel.    

Az elv alkalmazása során a tanulók ismereteit, tapasztalatait (az intézményen kívülit is) 

rendszerezzük, megerősítjük, vagy javítjuk. A különböző kulturális, sportjellegű programokba 

is bekapcsolódunk, számítva a szülők együttműködésére.   

Sokoldalú, aktív közösségi élet, tevékenykedtetés megvalósítására törekszünk  
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Közösségformáló programok keretében a hagyományok közös ápolásával, újak teremtésével, 

az ünnepek, a kulturális - és sporteseményekkel. Kollégiumunk együttműködik az intézményi 

diákönkormányzattal.  A programokat a tanulókkal közösen szervezzük és valósítjuk meg.   

Törekszünk a tanulók önszerveződési képességének kibontakoztatására, a tanulók egymás 

közötti kommunikációjának fejlesztésére. Ezzel hozzájárulunk döntéshozás képességének 

kialakulásához, a problémamegoldás és a konfliktuskezelési technikák, módszerek 

elsajátításához. Egyéni fejlesztési tervek tükrében a gyerekek,- tanulók egyéni fejlődési 

ütemét figyelembe vevő fejlesztő tevékenységrendszer alapján,- a megfelelően biztosított 

feltételek, és állandó gyakorlás mellett elsajátítják az önkiszolgálás munkafolyamatait.  A 

feladatok végrehajtásának szervezését és állandó ellenőrzését a pedagógusok, - a 

gyermekfelügyelők, asszisztensek végzik, akik fokozatosan biztosítják a gyermekek, tanulók 

minél nagyobb önállóságát, öntevékenységét, a munkában való aktív részvételét, 

motiváltságát.    

A motiválás, a pozitív megerősítés elvét folyamatosan alkalmazzuk 

 Nevelőmunkánk során felértékelődik az érzelmi ösztönzés, a motiváció. A tanulók 

aktivitásának, alkotóképességének, érdeklődésének fenntartása és fejlesztése folyamatos 

alkotó eleme munkánknak. A gyermekeket és tanulóinkat a pozitív megerősítés elvét 

alkalmazva ösztönözzük a magukénak érzett cél megvalósítására, hogy jobb színvonalú 

gyermeki, tanulói tevékenységre, eredményességre törekedjenek. Erősítjük én tudatukat, 

cselekvési kompetenciájukat, perszonális és szociális integrációjukat.   

A tanulás tágabb értelmezésének alapelvét érvényesítjük 

 Kollégiumunkban a komplex személyiségfejlesztést szolgáló foglalkozások, szervezett 

tanórák, tanulási formák azt a célt szolgálják, hogy tanulóink személyiségében tartós és 

használható tudás épüljön ki. 

 
A kollégiumi nevelés feladatai 

Erkölcsi nevelés  

Az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, valamint beépülésük elősegítése 

a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. 

 Az erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra valamint azok kezelésére, segítsen választ találni a tanulók 

erkölcsi és életvezetési kérdéseire, problémáira. 

 A kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelőtanárok példamutatása segítse elő a 

tanulók életében az olyan  nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését,  

mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a 

segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a 

megértés, az elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység.   

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés   

 Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén és megértésén 

keresztül képessé kell tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a társadalomban 

elfoglalt helyük reális felismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. 

 Ki kell, hogy alakuljon a tanuló viszonya önmagához, szűkebb és tágabb 

környezetéhez, a történelmi múlthoz. 

 Az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segítse elő a nemzeti, népi 

kultúránk értékeinek, hagyományainknak a megismerését. 

 A kollégiumi foglalkozások keretében a diákok tanulmányozzák a jeles történelmi 

személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. 
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Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és 

népei megismerését, megbecsülését. 

 A kollégium segítse elő a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös 

tekintettel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságokra. A tanulók élhessék 

meg a szülőföld szeretetét, különösképpen a hagyományok, és értékek mentén 

kialakult közösséghez való tartozás biztonságát, a nemzeti, történelmi, és kulturális 

örökség megbecsülését. 

 A nevelés révén alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése. 

Fontos az egységes nemzettudat erősítése, a nemzeti és európai önazonosságra 

nevelés. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 A kollégiumi nevelés erősíti a diákokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot 

teremtve az egyéni célok és a közjó között. 

 Tudják, hogy a felelős állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. 

 A kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék az 

állampolgári jogokat és kötelezettségeket. 

 Feladatunk felkészíteni a felnőtt lét és a tágabb környezet közügyeinek 

megismerésére, az állampolgári jogok és kötelezettségek érvényesítésére.   

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A gyerekek, tanulók saját személyiségének megismerése, a megfelelő önértékelés 

nagy jelentőséggel bír, mivel a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi 

beilleszkedésben elengedhetetlenül szükséges a helyes önismeret. 

 A gyerekek, tanulók önismeretének alakításához a mindennapokban fontos a 

pozitívumokra építő, folyamatos visszajelzés, a belső kontroll és az önbizalom 

erősítése 

 Törekedni kell a különböző módszerek alkalmazásával pl. szituációs játék, dráma 

játék a reális önértékelés kialakításához. 

 A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek 

nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd 

elméleti és tapasztalati alapjai. 

 Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértékelésének kialakítása; 

elő kell segíteni a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, 

tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő 

kiművelését; hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, 

a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, 

valamint a kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált 

egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes 

emberi kapcsolatok kialakításához. 
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A családi életre nevelés 

 A harmonikus családi minták és erkölcsi normák közvetítése, a családi közösségek, 

értékek megbecsülésére nevelés. 

 Segíteni kell a tanulókat a családi és egyéni probléma helyzetek feldolgozásában, 

szükség szerint pszichológus, gyermekvédelmi szakember bevonásával. 

 A kollégiumnak foglalkoznia kell a NAT-ban meghatározott szexuális nevelés 

kérdéseivel is. 

 Kiemelt feladat az önálló életvezetésre való felkészítés. Ennek meg kell jelennie 

nevelő- oktató munkánk teljes intervallumában, s kiemelten fontos szerepet kap a 

gyakorlás, a saját élmény, a tapasztalat.   

A testi és lelki egészségre nevelés 

 Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, káros szenvedélyek megelőzése kiemelt 

feladat. 

 A kollégium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, 

a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására. 

Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, 

a konfliktusok kezelésére. 

 A kollégiumi pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez 

vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

 Az erőnlétnek és a fizikai állóképességnek, mint a munkavégzés alapvető feltételének 

kiemelt szerep jut a társadalmi beilleszkedésben. 

 A kollégium sportélete járuljon hozzá az egészséges életvitel, a helyes életmódminta 

kiválasztásához, segítse elő a mindennapos testnevelés, testedzés megvalósulását. 

 Fontos, hogy a kollégium a diákok számára otthonos, egészséges, kulturált, esztétikus 

közeget biztosítson, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti 

ízlésüket, igényességüket. 

 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség   

A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása. Ez a 

segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést, problémamegoldást 

és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős emberi, állampolgári 

léthez.   

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Fel kell készíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

jogok gyakorlására. 

 Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi 

folyamatokat, amelyek életüket befolyásolhatják. Kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

 Elengedhetetlenül szükséges a személyes megtapasztalás, a környezeti ártalmak és az 

emberi élet szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítás, valamint a helyes 

szokásrend kialakítása. Ehhez szükséges a környezet adott szempontok alapján történő 

megfigyelése, a következtetések közös levonása. A szorosan vett természeti és 



 69 

társadalmi környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként kell, hogy 

jelentkezzen. 

 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 
A gyerekeket felkészítjük az önálló gazdálkodásra, felnőttkorban a család bevételének ésszerű 

beosztásának, elköltésének megtervezésére. Társasjátékok és szituációs játékok segítségével 

élethelyzetek megoldását, megoldási javaslatokat keresünk együtt. A tanulók zsebpénzének 

elköltése a mentálhigiénés foglalkozások alkalmával a gyakorlatban, a közeli boltban 

felügyelettel, tervezéssel valósul meg.    

Médiatudatosságra nevelés  
A televízió műsorainak megbeszélése során közösen választják ki a csoportok a koruknak, 

érdeklődésüknek megfelelő programokat, amit felnőtt felügyelete mellett tartanak be. A 

számítógépek használata csak engedéllyel, felügyelet mellett történik. A pedagógusok 

figyelnek a gép előtt töltött időre, a felhasználói oldalakra. A heti videó film kiválasztása is 

közösen történik, a gyerekek felkészülnek rá, majd a film végén beszélgetnek a látottakról. 

 
A tanulók életrendje, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei  

Az életrend összhangot alkot a kollégium és az iskola működésével. Kialakítása rugalmasan, a 

tanulók személyiségjogainak figyelembe vételével valósul meg. A kollégium a nevelési 

folyamatban figyelmet fordít a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták 

közvetítésére, kiemelten a szociális készségek – empátia, tolerancia, kooperáció, 

konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség – fejlesztésére. Segíti a 

közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, a társadalmi beilleszkedést. Az SNI, az 

életkori, valamint egyéni fejlődés figyelembe vételével biztosítja a kollégium a meghatározott 

idejű zavartalan pihenés, alvás feltételeit. 

A kollégiumi nevelőmunka a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességek fejlesztését 

szolgálja.   

A tanulók életrendjének pedagógiai elvei: 

 egészséges életmód, életritmus kialakítása 

 az iskolai életrend figyelembe vétele  

 a szülői elvárások figyelembe vétele 

 egyéni és a közösségi érdekek összehangolása 

 a munka, az aktív pihenés és a pihenés egyensúlyának biztosítása 

 a tanulási feltételek megteremtése a pedagógus kötelessége   

Kiemelt szerepet kap: 

 szocializációt segítő képességek fejlesztése 

 egészséges életmódra való nevelés 

 környezeti nevelés 

 az eredményes társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások (szabadidős programok, 

önkiszolgálás, munka, tehetséggondozás, felzárkóztatás, társas kapcsolatok, közösségi 

tevékenységek) 
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 közösségépítő programok   

A kollégium sajátos nevelési igényű tanulók nevelése- oktatása során figyelembe veszi 

 az iskola nevelő-oktató munkájának célkitűzéseit 

 a tanulók érzelmi, fizikai állapotát, egyéni sajátosságait 

 szülők elvárásait   

A kollégiumi közösségi programok elősegítik a közösségi együttélés szabályainak 

elsajátítását, a másság elfogadásának képességét.  Szabadidő szervezett eltöltését kulturális 

foglalkozások, szakköri foglalkozások is színesítik. 

A kollégiumi mindennapokat jellemző sportköri foglalkozások a mindennapi testedzés 

lehetőségét is megteremtik a tanulók számára. A rendszeres testedzés különböző sportágak 

megismerésén túl nagyban hozzájárul az egészséges életmód kialakításához, a közösségi 

magatartás pozitív irányú alakulásához.   

Kollégiumunkban zenei, tánc és képzőművészeti tehetséggondozás is zajlik, mely hozzásegíti 

diákjainkat a zenei képességek, vizuális kultúra, manuális készség, a finom motorikus 

koordináció, mozgáskultúra, zenei önkifejező-képesség fejlesztéséhez.  A különböző 

csoportokban, körökben való aktív tevékenykedés nem csupán a gyermekek képességeit 

fejleszti -, hanem egyúttal a társak és barátok iránti toleranciát erősíti, ami segíti diákjainkat a 

későbbi társadalmi beilleszkedésben.  

A szabadidős foglalkozásokon sikerélményhez juttatják azokat a gyermekeket is, akik a 

tanórákon ritkán, vagy egyáltalán nem tudnak jó eredményeket elérni. A foglalkozásokon 

nagyon jól kezelhetők diákjaink magatartási és viselkedési problémái, valamint lehetőséget ad 

a bizalom teli légkör kialakítására is.   

 

A kollégiumi élet megszervezése 

A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE 

 

A kollégium – igazodva az Nkt. 28. §-ának rendelkezéseihez – a nevelési folyamat során a 

tanulói tevékenységeket – annak céljától, jellegétől – kollégiumi programok, csoportos és 

egyéni foglalkozások keretében szervezi, az intézményi szervezet működéséhez pedagógiai 

irányítást, illetve támogatást biztosít. 

 

A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások 

 

A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyel a pozitív tanulási 

attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, az egész életen át tartó 

ismeretbővítés fontosságára, gondoskodik a tanulókkal való személyes törődés tapintatos 

formáinak kialakítására. Külön figyelmet fordít a nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos 

nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium a foglalkozások formáját és 

tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, 

személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. 
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Felkészítő foglalkozások a kollégiumban:  

 

Tanulást segítő foglalkozások:  

 

Rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás,  

 

a) differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás,  

 

b) a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció,  

 

c) a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett 

szakkörök, diákkörök,  

 

d) tematikus csoportfoglalkozás.  

 

Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: 

 

a) csoportvezetői foglalkozások 

 

b) közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára: a csoport életével 

kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, 

értékelése: kulturális foglalkozás, manuális foglalkozás, munka-önkiszolgáló 

tevékenység 

c) tematikus csoportfoglalkozások 

 

A kollégiumi közösségek szervezésével összefügg foglalkozások:  

 

a) a kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása  

 

b) kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti 

megbeszélések)  

 

Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások:  

 

a) állandó, vagy adott eseményre szervez a kollégiumi diákcsoportok számára  

 

b) irodalmi, képzőművészeti, zenei, tánc, vizuális képességeket fejlesztő művészeti  

 

c) egészséges életmódra nevelést (séta), a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú 

foglalkozás (játék-sport) 

 

d) a hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének fejlesztését 

célzó  

 

e) a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó, szakkörök, szakmai, 

művészeti foglalkozások, kollégiumi sportkörök, rendezvények, versenyek, 

vetélkedők. 
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Foglalkozások megtervezése óraszámra lebontva 

 

Tevékenységi forma 

 
Óraszám 

1-4. osztály 5-8.osztály 9-12.osztály 

Tanulást segítő 

foglalkozás 

 

Iskolai 

felkészülést 

biztosít 

foglalkozás 

4 4 3 

Differenciált 

képességfejlesztés 
4 3 2 

tematikus csoport 

foglalkozás 
1 2 4 

Szakkör 2 2 - 

Közösségi 

fejlesztést 

szolgáló 

foglalkozás 

 

Csoportvezetői 

foglalkozás 
1 1 2 

Kulturális 

foglalkozás 
1 1 1 

Manuális 

foglalkozás 
1 1 - 

Munka-

önkiszolgálás 
4 4 4 

Szabadidő 

eltöltését 

szolgáló 

tevékenység 

Játék-Sport 

4 4 4 Séta 

  22 óra 22 óra 20 óra 

Szabadon 

választható 

tevékenység 
19-21 óra között 2+2 óra 2+2 óra 4+2 óra 

Összesen  26 óra 26 óra 26 óra 

 

 

A kollégium működésének rendje szervesen illeszkedik az intézmény működésének 

rendjéhez.   

A kollégiumban a nevelőtanárok a kollégium pedagógiai programja szerint, a csoportra 

készített az éves tanmenetre épített havi foglalkozási tervük alapján végzik nevelő-oktató 

munkájukat.   

Minden kollégiumi nevelőtanár a saját csoportjában látja el a tanulókkal kapcsolatos nevelési 

feladatokat és az ezzel összefüggő adminisztrációs ügyviteli teendőket. Törekszünk az 

állandóság érdekében arra, hogy a nevelőtanárok neveléssel lekötött munkaidejének kezdete 

lehetőség szerint a csoportjuk, osztályuk iskolai tanítási óráinak végéhez igazodjon. 

Gyógypedagógiai nevelésben részt vevő kollégiumként a pedagógiai program megalkotásánál 

figyelembe vesszük, és alkalmazzuk a gyerekek sajátos nevelési igényéből adódó pedagógiai, 

és egészségügyi rehabilitációs célokat és feladatokat is.   

A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítja a gyermekek és ifjak optimális 

testi-lelki fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres étkezést, a tisztálkodást, az 

előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást.   

A kollégium a foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok 

hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, 

kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez.   
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Figyelembe vesszük a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, valamint az intézményi 

hagyományokat, szokásokat is. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezzük, hogy az 

egyes tevékenységek belső arányai – a jogszabályi keretek között – a tanulók egyéni és 

életkori sajátosságaihoz igazodjanak. 

 

A kollégium napirendi táblázata 

 

 alsósok felsősök 

 órától óráig órától óráig 

Ébresztő, tisztálkodás, ágyazás 6,30 7,15 7,00 7,30 

Iskolába vonulás 7,15 7,30 7,30 7,45 

Reggeli 7,30 7,45 

Levegőzés, gyülekezési idő 7,45 8,30 8,00 8,45 

Iskolai munka, tanórák 8,30 16,00 8,30  

Kollégiumi csoportfoglalkozások 16,00 18,00 16,00 18,30 

Vacsora 18,00 18,20 18,30 18,50 

Átvonulás a kollégiumba, séta, 

levegőzés 

18,20 19,15 18,50 20,00 

Fürdés, gondozási tevékenységek 19,15 20,00 20,00 20,30 

TV nézés, videózás, beszélgetés, 

társasjáték 

20,00 20,30 20,30 21,00 

Lefekvés 20,30 21,00 21,00 22,00 

 

A kollégium a foglalkozásokat kollégiumi csoportonként heti négy órás keretben szervezi 

meg. A foglalkozások célkitűzései és időtartama a sajátos nevelési igényű tanulók speciális 

nevelési igényeihez, a fogyatékosság mértékéhez, egyéni képességeihez, terhelhetőségének 

megfelelően igazodhat. A foglalkozások időtartama általában 1 óra. A kollégiumban lakó 

gyerekek, tanulók személyiségének, egyéni tulajdonságainak, családi körülményeinek 

megismerése, az elfogadó, bizalmi viszony kialakítása a kollégiumi jogviszony létrejöttétől 

kezdődően tervezetten történik. A hatékony és eredményes kollégiumi pedagógiai munka 

egyik alapfeltétele, hogy a kollégiumi nevelőtanárok tartalmas és rendszeres együttműködés 

során hatékony tanuló megismerési technikákat alkalmazva ismerjék meg a gyermekeket, 

tanulókat és annak megfelelően, az iskolai gyógypedagógusokkal együttműködve segítsék elő 

személyiségfejlődésüket. A kollégium a diákjai részére felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, 

speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozásokat, továbbá a szabadidő eltöltését szolgáló 

egyéb foglalkozásokat és a tanulóval való egyéni törődést biztosító foglalkozásokat szervez.    

 

A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások   

Kollégiumunkban a személyiségfejlesztést szolgáló foglalkozások, szervezett iskolai 

felkészülést biztosító foglalkozások, tanulási formák azt a célt szolgálják, hogy tanulóink 

személyiségében tartós és használható tudás épüljön ki.   

Differenciált képességfejlesztést biztosító foglalkozás  

A tanulás és annak segítése, valamint a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése központi 

helyen áll a kollégium valamennyi tevékenységrendszerében.  

Cél a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése, főként a hátrányok, gyengébb területek 

kompenzálása miatt.  A tehetséges tanulók foglalkoztatásának biztosítása, egyéni differenciált 

fejlesztő munkával, és egyénileg nyújtott szabadidős tevékenységek alatti 

különfoglalkoztatással, versenyekre történő felkészítésekkel valósul meg.   
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Tanulást segítő foglalkozások   

Tematikus és csoportvezetői  foglalkozások  

A foglalkozásokon gyermekeink elsajátítják a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a 

szociális viselkedés alapvető szabályait, a szociális értékrendet. Kiemelten a következő 

témákat építjük be a kulturális foglalkozások anyagába: önismeret, énkép, szociális 

képességek fejlesztése, a tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése, a társadalmi szerepekre 

nevelés, a kulturált életmódra nevelés, szuverén világkép kialakítása. Nemzeti értékeink 

megismertetése, hagyományaink ápolása, ünnepkörök és az ünnepekre készülés szintén 

kiemelt feladatkörként szerepel. Fontos a mindennapi életre nevelés, a minél önállóbb 

életvitel kialakításának céljával olyan ismeretek nyújtása, amelyek elősegítik, hogy alakuljon 

ki a gyerekekben, tanulókban a tolerancia, szociális érzékenység. Erkölcsi értékeik 

megfelelően fejlődjenek, elősegítve ezzel integrációjukat.   

Sport-játékfoglalkozások 

 A sajátos nevelési igényű, értelmi fogyatékos gyermekek nevelésében nagyobb hangsúlyt kap 

a mozgás, sport és a játék, az életkori és egyéni sajátosságaikhoz igazodva. A játék, mint 

pedagógiai eszköz, fontos szerepet kap az értelmi fogyatékos gyermekek tanulásának 

megsegítésében, fontos személyiségformáló, önkifejező, feszültségoldó szerepe is van. A 

játék önmagáért való cselekvés. A játék, azaz örömforrás, amelyben minden gyermek 

felszabadul. A tanulási képességek elsajátításához nélkülözhetetlen a játék, könnyebb a 

tanulás is játékokon, játékos cselekedtetésen keresztül. Célunk a gyerekek olyan pozitív 

személyiségjegyeinek alakítása, mint a türelem, a kitartás, a segítőkészség, egymás 

megbecsülése. A gyakorló, konstrukciós, didaktikus, szabály- és szerepjátékok, valamint 

spontán és a szabadban játszható játékok minden csoportunk életében fontos szerepet töltenek 

be. Szerepjátékok, dramatizálások, társasjátékok, körjátékok, népi játékok teszik színesebbé a 

gyerekek mindennapjait. A szerepjátékon keresztül sajátíthatják el a valós élethelyzetekben 

előforduló, a mindennapi élethez kapcsolódó tudást. A közös játék során megismerhetjük a 

gyermekek jellemét, képességeit. Nagy szerepe van a lelki-testi egészségük megőrzésében. 

Fejleszti a gyermekek gondolkodási képességét, segít a kudarctűrés elsajátításában. 

Megismerhetik saját érzelmi sokszínűségüket. A játék értékközvetítő hatású, minél 

differenciáltabban játszunk, annál jobban fejlesztjük az érzelmi, intellektuális, szociális 

képességeket. Minél kitartóbban, a játék örömét átérezve, megélve játszik egy gyermek, annál 

jobban kialakulnak a gondolkodási képességei, kreatívabb, kitartóbb az iskolában. A 

kollégiumi nevelés során igyekszünk minél kreatívabb, fantáziadúsabb játéktevékenységet, 

játékeszközöket biztosítani a gyermekek számára, ezzel is hozzájárulva a tanulási képességeik 

fejlődéséhez. A játékfoglalkozások és a szabadidős spontán, kötetlen játékok szabadtéren, 

vagy a kollégiumi, iskolai helyiségekben valósulnak meg.   

Környezeti nevelési és egészségnevelési foglalkozások  
A kollégium minden tevékenységrendszerében kapcsolódik a Környezeti nevelési, 

környezetvédelmi és az Egészségnevelési, egészségfejlesztési program által megnevezett 

célok megvalósításához. Egészségvédő foglalkozásokon hangsúlyt kap a tanulók 

egészségének védelme érdekében a balesetek, káros szenvedélyek megelőzése, szexuális 

felvilágosítás is. 

 

Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

A gyógypedagógiai kollégium a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendeletben meghatározott pedagógiai és egészségügyi rehabilitációs 

célokat és feladatokat is ellát.   
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Intézményi alapértékeink között meghatározó az egészséges életmódra nevelés.  A kollégiumi 

nevelőmunka a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességek fejlesztését szolgálja. 

Ennek során jelentős szerepet kap az egyéni bánásmód, a személyre szabott nevelési 

eljárások, az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tevékenységformák 

alkalmazása. Tanulóink komplex fejlesztési célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek 

egészségi állapota és egyéni képességei szerint fejlesztő környezetben, szakszerű egyéni 

bánásmóddal kibontakoztassa képességei maximumát. Ezzel testi – lelki egészségük fejlődése 

is megvalósul. A kollégiumi nevelés célja legfőképp a tanulók szocializációjának, 

kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való 

felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. Egyéni sajátosságok 

figyelembevételével neveljük a diákokat az egészséges és kulturált életmód igényére, annak 

kialakítására. A kollégiumi nevelő-oktató munka során a gyerekekkel, fiatalokkal 

felismertetjük az egészséget károsító tényezőket, valamint megismerik a helyes táplálkozás, a 

sportolás és a mindennapi mozgás egymásra gyakorolt pozitív hatását, a káros függőségek 

negatív következményeit. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció és 

terápia feladatait, valamint a mozgásnevelést a kollégiumi foglalkozások körébe is beépítjük. 

Az elsajátított mozgásminták rögzítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a 

napirend egészét átszövő feladat. A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások keretében az 

állandó, vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára szervezett 

egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú szakköröket, 

foglalkozásokat, versenyeket, vetélkedőket szervezünk. Változatos szabadidős programok, 

tevékenységek során személyes példamutatással is elősegítjük a tanulókban az egészséges 

életmód iránti igényének kialakítását.   

Védőnői előadások alkalmával prevenciós előadások megtartásával is megvalósul az egészség 

védelem, egészségfejlesztés. Az egészségfejlesztés a családi életre nevelés valamint a testi és 

lelki egészségre nevelés feladatkörében is megvalósul.   

 

Kiemelt céljaink: 

 belső igényszint emelése az egészséges, kulturált életmód iránt 

 készségek és jártasságok kialakítása és megerősítése az egészségük megtartása 

érdekében az alábbi területeken: 

 egészséges táplálkozási szokások 

 egészséges mozgásfejlődés, helyes testtartás iránti igény 

 higiénés magatartásra nevelés 

 szabadidő tartalmas, hasznos eltöltése 

 családi életre nevelés 

 betegségek elkerülése, egészség megóvása 

 mentálhigiéné, krízis-prevenció 

 relaxációs technikák elsajátítása 

 függőségekhez vezető szokások, (alkohol, nikotin, drog) megelőzése, 

szenvedélybetegségek kialakulása 

 harmonikus kapcsolat kialakítására nevelés, konfliktuskezelés 
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Feladata: 

 tanulók teljes körű felkészítése az egészséges életmódra 

 harmonikus kollégiumi légkör biztosítása az egészséges életmód iránti igény 

megtartása érdekében 

 felkészítés a betegségek megelőzésére ismeretek átadásával 

 a kollégiumi higiéniai szabályok betartásának kialakítása 

 célirányos szabadidős tevékenységek megvalósítása 

 harmonikus pár- és családi életre való felkészülés motiválása 

 a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésére történő 

ösztönzése 

 felelősségérzet kibontakoztatása és megerősítése az önálló felnőtt életre 

 helyes viselkedési minták elsajátításának kibontakoztatása 

 

Színterei:  
Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseket a kollégiumi foglalkozásokon, szabadidős 

tevékenységek keretében, valamint e témakör köré szerveződő programokon valósítjuk meg. 

célok megvalósításához. Egészségvédő foglalkozásokon hangsúlyt kap a tanulók 

egészségének védelme érdekében a balesetek, káros szenvedélyek megelőzése, szexuális 

felvilágosítás is. 

 

Az egészségfejlesztés a családi életre nevelés terén   

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a 

kollégium kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, 

értékek megbecsülése.  A pedagógiai munka során segítséget nyújtunk a felelős 

párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetítünk a tanulók családi életében felmerülő 

konfliktusok kezeléséről. A kollégiumi foglalkozásokon a Nat.-ban meghatározott szexuális 

nevelés kérdései is feldolgozásra kerülnek.   

A testi és lelki egészségre nevelés   

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a 

mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására. Legyenek 

képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok 

kezelésére. A kollégiumi pedagógusok motiválják és segítik a tanulókat a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium sportélete 

hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához.  Az 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseket a kollégiumi foglalkozásokon, szabadidős 

tevékenységek keretében, valamint e témakör köré szerveződő programokon valósítjuk meg. 

Az egészséges életvitel megismertetése halmozott, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulóink számára különös jelentőségű, mivel otthoni sajátos szocio-kulturális 

környezetükben erre a területre vonatkozóan ritkán kapnak pozitív mintát.    
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Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek   

Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése   

Az egészségvédelem, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, az intézményi nevelő – 

oktató munka egyik kiemelt feladata. A tudatos és tervezett tevékenységek által komplex 

megközelítésben sajátítják el a tanulók azokat a magatartásmintákat, melyek biztosítják az 

egészséges és környezettudatos attitűd kialakítását és fejlesztését, valamint segítik a 

társadalmi beilleszkedés megkönnyítését.  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 különböző csoportokban, 

körökben való aktív tevékenykedés nem csupán a gyermekek képességeit fejleszti – 

hozzájárulva ezzel egy jól választott szakmához szükséges kompetenciák fejlesztéséhez -, 

hanem egyúttal a társak és barátok iránti toleranciát, a szociális kompetenciát erősíti, melyek 

hozzájárulnak diákjaink a későbbi társadalmi beilleszkedéséhez. A szabadidős foglalkozások 

sikerélményhez juttatják azokat a gyermekeket is, akik a tanórákon ritkán, vagy egyáltalán 

nem tudnak jó eredményeket elérni.     

A kollégiumi egészségnevelés célja 

Kollégiumi nevelés-oktatás során a tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket, 

szokásokat sajátíthatnak el, melyek segítik őket egészségük megtartásában, egészségkárosító 

szokások kialakulásának megelőzésében.   

 

Célja: 

 a tanulók ismerjék meg az egészséges táplálkozás egészséget meghatározó szerepét 

 legyenek tisztában a rendszeres testmozgás szerepével a mozgásszervi betegségek 

megelőzésében 

 váljon napi gyakorlattá a mindennapi személyes higiénia 

 ismerje meg a helyes pár- és családi kapcsolatok jellemzőit 

 ismerjék fel a egészséget befolyásoló káros szereket és azok egészségre gyakorolt 

hatásait 

 legyenek tisztában a betegségek kialakulásának folyamatával, az otthonápolás 

jelentőségével 

 legyenek képesek társas kapcsolataik szabályozására, konfliktusaik kezelésére   

Tartalma: 

 egészséges táplálkozási szokások, ismeretek elsajátítása 

 rendszeres testmozgás, testedzés a fizikai aktivitás, különböző formáinak megismerése 

a szabadidő hasznos eltöltése 

 helyes tisztálkodási és öltözködési szabályok alkalmazása 

 helyes párkapcsolati és szexuális magatartásminták közvetítése a férfi-nő kapcsolatban 

család szerepének fontossága a lelki fejlődés kialakulásában 

 pszichoaktív szerek fogyasztásának elkerülése, veszélyeinek felismerése 

 betegségek megelőzésében, gyógyulásban alkalmazható technikák elsajátítása 

 problémamentes társkapcsolatok kialakításának képessége  
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Megvalósítás színterei: 

 egészségdélután 

 sportdélután 

 felvilágosító, tájékoztató beszélgetések 

 ismeretterjesztő előadások 

 tematikus, csoportvezetői foglalkozások  

A kollégiumi környezeti nevelés   

Mindennapi életünkben egyre fontosabbá válik természeti környezetünk tudatos megóvása.  

Kollégiumi nevelés-oktatás során a tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket, 

szokásokat sajátítanak el, melyek segítségével a természeti erőforrásokat tudatosan, 

felelősségteljesen képesek használni, megóvni.   

Célja: 

 A környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerése és megőrzése 

 A tanulók váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt, ismerjék meg azokat a 

folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek 

mutatkoznak. 

 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

törekvés váljon meghatározóvá.   

Tartalma: 

 az ember és a természet egészséges együttélésének egészséges formái 

 környezetre károsító szerek használatának mellőzése 

 újrahasznosítás folyamatának megismerése, felhasználhatóságainak lehetősége.    

A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, önálló 

életkezdést elősegítő tevékenységek, differenciált és egyéni fejlesztés elvei 

A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott 

fejlesztési területek válnak kiemelt fejlesztési területté a tanulók optimális fejlesztése 

érdekében.  Kollégiumunk a célok elérése érdekében az egyéni és életkori sajátosságok, 

valamint a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembevételével egyéni 

bánásmód és megsegítés alkalmazásával végzi tanulóink fejlesztését.   

Az 59/ 2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján:   

3. § (1) A kollégium – a nevelési és oktatási feladatainak teljesítéséhez – a tanulók részére 

kollégiumi foglalkozásokat szervez. (2) Az Nkt. 28. § (1) bekezdésében meghatározott 

időkeret terhére szervezett kollégiumi foglalkozás lehet a) felzárkóztató, tehetség-

kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozás, b) 

közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozás, a) felzárkóztató, tehetség-

kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozás.   

4. § (1) A tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet a) kötelező vagy b) 

szabadon választható. foglalkozásokon. A tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek 

közül további heti egy, szabadon választott foglalkozáson köteles részt venni. A kollégiumi 

nevelőtanárok olyan pozitív mintákat közvetítenek, melyek a személyiségfejlesztés mellett a 

tanár-diák viszony erősödésére is kihatással vannak.   
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Tehetséggondozás  

Cél:  
a tehetségek felismerése és támogatása, együttműködés kialakítása más intézményekkel 

(Vikár Sándor Zeneiskola, Ridens stb.) 

 

Alapelvek: 

 Egyéni törődés érvényesülésének elve, azaz a tehetség felismerésének, 

kibontakoztatásának a kollégium tevékenység-rendszerén keretein belül lehetőséget 

kell teremteni 

 Komplexitás elve, vagyis a tehetséggondozást a személyiség komplex fejlesztésével 

összhangban végezzük  

 Konstruktív együttműködés elve, azaz hatékony tehetséggondozás érdekében 

együttműködünk minden érintettel: az iskolával, a családdal, a Tehetségpontokkal.    

Saját tehetségfejlesztő programok, szakkörök biztosítják a tehetséggondozás szakmai 

megvalósítását. 

Kollégiumban működő tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások  

•  Rajz szakkör  

•  Zene-tánc, énekkar 

• Sport programok  

 

Felzárkóztatás  

Tanulást segítő foglalkozások keretében a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, 
hátránykompenzációja valósul meg az egyéni bánásmód és megsegítés alkalmazásával. 

Kiemelten hangsúlyos tevékenység a kollégiumban a felzárkóztatás, a differenciált és egyéni 

fejlesztés, a helyes tanulási módszerek elsajátíttatása, lehetőségekhez mérten tanulópárok 

létrehozása.   

 A tanulókat saját fejlődési ütemüknek, egyéni képességeiknek megfelelően kell 

fejleszteni 

 A fejlesztések a szakértői javaslatok alapján, valamint megfigyelések, illetve szakmai 

konzultációknak megfelelően történnek 

 

Pályaorientáció  

A tanulóknak kollégiumi életük során lehetővé tesszük egyes szakmák megismerését, segítjük 

pályaorientációjukat, a pályaválasztást, illetve a választott életpályára való felkészülést.  Az 

eltérő képességű tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest az intézménynek feladata a 

munka világáról képet nyújtani. A tanulókat képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően 

segíteni kell pályájuk kiválasztásában, és az ehhez szükséges képességeket személyre 

szabottan szükséges fejleszteni.    

 
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek 

A gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység – a tanulók szociális helyzetének sokszínűségéből 

adódóan – egy igen fontos része az intézményi kollégiumi munkának. Célja, hogy biztosítsa a 

gyermekeket megillető jogok érvényesülését, védő és megelőző intézkedéseket tegyen a 

rászorulók érdekében.  A munkát a gyermek- és ifjúságvédelemmel megbízott személy segíti.  

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenységek: 

 folyamatos kapcsolattartás a családokkal 
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 családlátogatások 

 segítő beszélgetés, személyes találkozás 

 mentálhigiénés és egyéb egészségvédelmi programok 

 szülőkkel, gondviselőkkel való együttműködés, 

 szülői értekezletek adta lehetőségek kihasználása, 

 fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, pályaválasztás, önálló életvitelre való 

felkészülés segítése 

 

A kollégium hagyományai  

Az intézményegység kiemelten kezeli az értéket teremtő hagyományok megvalósítását, 

továbbvitelét.    

A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja önálló 

arculatához kapcsolódó hagyományait, erősítve a kollégiumi közösség együvé tartozását 

(mikulás, karácsony, farsang, gyermeknap stb.).   

A kollégiumi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat és azok felelőseit a 

nevelőtanárok munkaközösségük munkatervében határozzák meg. Ezen hagyományok 

ápolása, fejlesztése joga és kötelessége a kollégiumban dolgozó felnőtteknek és a tanulóknak 

egyaránt.   

Hagyományaink nem végesek. Igyekszünk azokat évről-évre bővíteni, a változással újabbak 

keletkeztek és keletkezhetnek, igazodva tanulóink igényeihez és a társadalmi, környezeti 

elvárásokhoz.   

Az igényes ünnepi műsorok, rendezvények, szabadidős tevékenységek, környezeti 

fenntarthatósággal kapcsolatos programok megtervezésével, szervezésével, lebonyolításával.  

Hagyományok 

 Mikulás 

 Karácsony, 

 Farsang, 

 Ki mit tud?  

 Gyermeknap 

 

Iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái  
Kollégium – iskola kapcsolata   

Iskolával való együttműködés  

A kollégiumi nevelőtanárok valamint az iskolai pedagógus tájékozódnak egymás munkájáról.  

Az együttműködés formái lehetnek: 

 órák, foglalkozások látogatása 

 kapcsolattartás írásban (pl. üzenő füzet) 

 a tanuló és a tanulóval foglalkozó pedagógusok (gyógypedagógusok, kollégiumi 

nevelőtanárok, gyógypedagógiai asszisztensek) együttes megbeszélései   
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A kollégium a tanuló iskolai magatartását, tanulmányi eredményét is figyelemmel kíséri. A 

hatékony szervezeti kommunikáció megvalósítása érdekében szorosan együttműködünk a 

tanulók minél eredményesebb fejlesztéséért.    

A nevelő-oktató munkát segítőkkel való együttműködés 

 A kollégiumi nevelőtanárok, valamint a pedagógiai munkát segítő kollégák kapcsolattartása, 

az esetmegbeszélések, a problémahelyzetek és azok gyors megoldása során valósul meg.   

 

Szülőkkel való együttműködés   

Nevelőmunkánk eredményességének feltétele, hogy a szülői igényeknek meg tudjunk felelni, 

miközben a tanulók segítő, elfogadó együttműködő attitűdje is fennáll. A távolság és egyéb 

nehézségek ellenére minden lehetőséget meg kell ragadnunk a szülői ház és a nevelőtestület jó 

együttműködéséért.    

A kollégium a következő együttműködési formákat ajánlja: 

 Előre tervezett szülői értekezletek és fogadóórák 

 Rendezvényeink nyitottsága 

 Alkalomszerű személyes találkozások, meghívások, esetmegbeszélések 

 Telefonon, levélben, interneten történő kapcsolattartás   

A szülők részéről a következő közreműködési formákat kérjük: 

 Együttműködő, érdeklődő hozzáállást a közös célok megvalósítása érdekében 

 Őszinte véleménynyilvánítást és a problémák nyílt megbeszélését, közös 

megoldásukra tett erőfeszítéseket   

Az együttműködés további lehetőségei: 

 Olyan rendezvények szervezése, melyek vonzóak, időpontjaikban megfelelőek arra, 

hogy a szülők szűkebb rétegeit mozgósítsák   

A kollégiumi nevelés a család segítségével lehet teljes értékű.  Az intézményi kollégium a 

szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására, maximális együttműködésre törekszik.    

 

Hagyományos kapcsolattartási formák: 

 személyes kapcsolattartás 

 családlátogatás, szülői körlevelek – aktuális információk, közlemények, kérések 

közvetítése, 

 nyílt napok 

 rendezvények, programok nyilvánossága    

   

A kollégiumi nevelés eredményessége, értékelés 

A kollégiumi nevelő munka eredményességének szempontjait a nevelőtestület közösen 

alakítja ki, és közösen foglaljuk rendszerbe, hogy milyen szempontok alapján vesszük 

figyelembe.  A nevelés eredményességének vizsgálata során kiemelt jelentőséget 

tulajdonítunk a gyerekek, tanulók és a csoportok neveltségi szintjének, közösségi életének a 

csoporttagok egyéni sajátosságainak figyelembe vételével. Az eredményesség értékelésekor 

figyelembe kell venni, hogy a nevelési folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen 

feltételek mellett fejtette ki hatását, milyen szinten fejlesztette a tanulókat (figyelembe véve a 

tanulók egyéni sajátosságait).   
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Közösségi élet fejlesztésének céljai, módszerei, eszközei 

A kollégium –mint közösségi helyszín- a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a pozitív 

közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, tolerancia, 

kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség) fejlesztésére.  

A kollégiumnak a feladata a családi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált 

kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra stb.) nevelés. Kollégiumi 

nevelőmunkánkkal segítjük, hogy a gyermekben kialakuljon az a beállítódás és képesség, 

amely által szívesen segít rászoruló társainak.  

A csoportközösségek a demokratikus vezetési és viselkedési magatartás gyakorló terei, 

kibontakozik bennük a kezdeményező, ösztönző, önszabályozó energia, ill. közösségteremtő 

készség. Arra törekszünk, hogy a közösségbe valamilyen oknál fogva be nem fogadott 

gyermek visszataláljon a közösségbe.   

Cél: 

 olyan közösség kialakítása, ahol „mi tudattal” rendelkeznek a gyerekek 

 csoportnormává válik az egymásért való felelősségvállalás, egymás segítése 

 ismerik és megbecsülik egymás értékeit, a gondolkodás előítélet-mentes 

 a csoport minden tagja biztonságban érzi magát 

 fontosnak érzi magát és lehetősége van sikerélményhez jutni 

 segíti a szocializációt, integrációt   

Módszerei, eszközei    

 önszerveződés 

 diák-önkormányzati kezdeményezés 

 integrációs programok kollégiumon belül és kívül     

A gyermekek diák-önkormányzati szervezete a Diák Önkormányzati Tanács fontos szerepet 

tölt be a közösségi élet fejlesztésében..  

A diák-önkormányzat alapvető tevékenységi területei: 

 Biztosítja a kollégiumban élő diákok érdekvédelmét, melynek keretén belül 

érdekfeltáró, egyeztető és képviseleti feladatokat lát el 

 A meghatározott kereteken belül gyakorolja döntési, egyetértési és véleményezési 

jogkörét 

 Felelős a csoportok közötti versenyek, vetélkedők szervezéséért 

 Részt vesz az éves programban tervezett kollégiumi rendezvények lebonyolításában 

 Kapcsolatot tart az iskolai diákönkormányzatokkal, a város diákvezetőivel és az 

érdekvédelmi szervezetekkel 

 Szervezi, ellenőrzi és értékeli a diákügyeleti szolgálatot 

 

A tanács saját SZMSZ szerint működik. A tanács két gyermekképviselője és a megválasztott 

diák-önkormányzati tagok érvényesítik a tanulói jogokat és képviseli a kollégiumban lakó 

tanulók érdekeit is. A tanácstagok személyében képviseltetve vannak a tanulásban és az 
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értelmileg akadályozott, autista gyermekek érdekei is. A Diák önkormányzati Tanács 

gyermekalelnök vezetésével dolgozik és a munkájukat egy patronáló pedagógus segíti. 

A diák-önkormányzati munka során megtanítjuk a sajátos nevelési igényű gyermeket érdekei 

és jogai képviseletére és érvényesítésére és a diákközösség fejlesztésére. 

A diákközösségek fejlesztése 

A kollégiumnak biztosítani kell, hogy a diákok választott tisztségviselőik révén részt 

vehessenek a tanulóközösségek mindennapi életével kapcsolatos célok kijelölésében, a 

feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmények értékelésében. 

A jó közösség jellemzői 

 Együttműködés a közös célok érdekében 

 jó csoportszellem, kölcsönös bizalom és felelősség, tolerancia 

 konstruktív konfliktuskezelés, hatékony kommunikáció 

 elkötelezett az osztály, az iskola iránt 

 érdeklődés és nyitottság 

 

A Diák Önkormányzati Tanács feladata: 

 tolmácsolja az intézmény vezetése felé a gyermekek igényeit, elvárásait  

 aktívan részt vesz az iskolai és kollégiumi rendezvények megszervezésében  

 évente három alkalommal tart diák-önkormányzati gyűlést (szükség esetén többször) 

 ismerje és gyakorolja a gyermek jogait, kötelességeit 

 képviselje a kollégiumban élők érdekeit.  

 

Kitűzött céljainkat, feladatainkat alkalmazott módszereink, eszközeink segítségével 

érjük el, valósítjuk meg: 

Alkalmazott módszereink: 

 vetélkedők 

 közös játékok 

 szerepjáték 

 tanár – diák közös tevékenysége feladatok, munka, sport, játék területén 

 Előadások 

 magyarázat 

 szoktatás 

 gyakoroltatás 

 követelés 

 segítő pedagógus munkájának megfigyelése 

 példamutatás 

 tanácsadás 

 tudatosítás 

 együttműködés a szülővel 

 meggyőzés az önmagát kirekesztő tanuló esetében 
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Alkalmazott eszközeink: 

 utánzás 

 konkrét példák 

 biztatás 

 elmarasztalás 

 dicséret 

 jutalmazás 

 tilalom 

 segítő ellenőrzés 

 önkiszolgáló munka 

 rendszeres ismételtetés 

 értékelés 

 

Alkalmazott közösségépítő programok: 

 pontgyűjtő akció 

 szív küldi  

 környezetünk megóvása érdekében környezetvédelmi előadások szervezése. 

  

Művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei 

 a mentális és testi képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a 

megfelelő életritmus kialakítása 

 az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet 

belső igénnyé válása 

 rendszeres testmozgás, sportolás igénye 

 a művelődés minden színterének lehetőség szerinti igénybevételének igénye 

 az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása   

A gyerekek, tanulók értékelése    

Az értékelés elvei  

 A foglalkozásokon, folyamatosan, személyre szabottan, a pozitív megerősítés elvét 

alkalmazva értékelünk 

 Az ismeretek elsajátítása, képességek, készségek fejlődése területén a gyermek, tanuló 

önmagához mért fejlődését, a feladatvégzéshez való hozzáállását, motiváltságát is 

értékeljük 

 A tanuló társaihoz, felnőttekhez való viszonyulását, magatartását, attitűdjét, szociális 

kompetenciáját is megfigyeljük, és értékeljük. 

 A gyermek tanuló egyéni teljesítményeit, erőfeszítéseit és a közösségben, a 

közösségért végzett munkájának eredményeit is figyelembe vesszük szorgalma és 

magatartása értékelésekor. 
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 Önértékelésük, kritikai érzékük fejlesztése érdekében önmaguk teljesítménye reális 

értékeléséhez és társaik, valamint kollégiumi csoportjuk értékelésének gyakorlásához 

valóságos élethelyzeteket biztosítunk.  

Az értékelés formái és rendszeressége   

Egyéni teljesítmény értékelése: Elvárt, hogy minden foglalkozás közben és végén, 

összefoglalóan történjen.   

Csoportos értékelés:   

Napi, havi értékelés a csoport kiemelt feladatainak megvalósítása során, csoport szinten.   

Célja a csoporttudat erősítése, a tanulói tevékenység és magatartás kritikusabb szemlélése. 

Törekszünk arra, hogy a gyerekeknél az én tudat az egyéni képességekhez mérten kialakuljon. 

Kommunikációjuk, vitakultúrájuk, társas viselkedésük a kritikai érzékük fejlődjön, örüljön 

elért eredményeinek, hibáit ismerje fel. Tettei következményeivel legyen tisztába.    

Tevékenységeiben rövidebb és hosszabb távú célokat tűzzön ki.    

Egyénenként - a tanulók képességeit figyelembe véve- általában szóban, csoport előtti 

dicsérettel értékelünk, előnybe részesítjük a folyamatos pozitív megerősítést.    

 

A pedagógiai program a változó társadalmi igényekhez és követelményekhez igazodik. Közös 

célunk, a gyermekek és tanulók sajátos nevelési igényeihez igazodó fejlesztése, nevelése-

oktatása, mellyel társadalmi beilleszkedésüket, önálló életvezetésüket támogatjuk.  
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II.HELYI TANTERV 
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 A választott kerettanterv megnevezése 
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet módosításában kiadásra kerülő kerettantervek: 

 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam) 

 Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam) 

 Kerettanterv a Készségfejlesztő Speciális Szakiskolák számára. Az EMMI rendelet a 

Készségfejlesztő Iskolák számára nem tartalmaz kerettantervet, ezért azt 

intézményünk KÁI munkaközössége dolgozta ki az alábbiak alapján, valamint az 

53/2016(XII.29,) egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

EMMI rendelet alapján. 

 A habilitációs- rehabilitációs óraszámok meghatározása a Köznevelési Törvény 6. 

számú melléklete és a szakértői véleményben meghatározottak alapján történik 
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 A választott kerettanterv feletti óraszám 
Intézményünk helyi tantervét a választott kerettantervi óraszámok figyelembe vételével 

készítette el, afeletti óraszámokat nem építettünk be. 
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 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 
A tankönyvválasztást a nevelőtestület szükség szerint felülvizsgálja, és a tankönyvrendelést 

megelőzően döntést hoz, figyelembe véve a Kerettanterv előírásait és évfolyamonként az 

egységességet.  

A tankönyvek kiválasztása a Közoktatási Tankönyvjegyzék fogyatékosság típusnak megfelelő 

könyveiből évfolyamnak megfelelően történik.. 

A tankönyvek térítésmentes igénybevételére vonatkozóan mindenkor figyelembe vesszük az 

aktuális jogszabályi hátteret.  

 

Taneszközök kiválasztásának elvei 

Jelenleg is rendelkezünk mind hagyományos, mind IKT eszközökkel, melyek elősegítik a 

tanulói ismeretszerzést. A taneszköz jegyzék előírásainak megfelelően kívánjuk bővíteni a 

tárgyi feltételeket.  

Kiválasztásuknál fontos szempontok:  

Segítse az oktató munkát, cselekedtető legyen 

Legyen vonzó, és figyelemfelhívó, lényeges információt nyújtó 

Praktikusan használható, emellett szerezzen esztétikai élményt, örömet használata a tanulók 

számára. 

Legyen korszerű, többfunkciós, időtálló 

Segítse a kompetencia  - fejlesztést. 
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 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 

megvalósítása 
 

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása 

tagozatainkon 

 

Egységesség és differenciálás 

Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai 

gyakorlatban az adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé. 

Az oktatási folyamat akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az 

egységesség elve egyaránt érvényesül. Az adaptív oktatás gondolata, a megvalósítás 

gyakorlata az egymástól különböző tanulók egyszerre történő eredményes tanításának 

ellentmondását oldja fel. Olyan tanári gondolat- és tevékenységrendszert kínál, amely a 

tanulók egyéni sajátosságainak figyelembevételére épülve egyszerre biztosítja a differenciálás 

egyéni fejlesztő hatását és a pedagógiai gyakorlatban megjelenő egységességet.  

Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan szerepelnek a szükséges tanulói 

sajátosságok – a tanuló tudása, az aktivitásra való készenléte, fejlettsége az önálló 

munkavégzés és az együttműködés terén, helyzete a társas kapcsolatrendszerben – és a 

tanulók számára leginkább kedvező tanulásszervezési formák: a frontális munka, a 

csoportmunka, a párban folyó tanulás, az egyéni munka, az individualizált munka.  

A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik meg, hogy az egységes tartalmi 

szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesülhessen optimális fejlődése, egyéni teljesítőképességének teljes kibontakoztatása 

érdekében. A differenciálásnak nélkülözhetetlen és sok variációban alkalmazott 

eszközegyüttesként kell megjelennie. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, nevelése érdekében többszintű és 

változatos differenciálást kell megvalósítani – mind a gyógypedagógiai intézményi, mind az 

integrált nevelési szervezeti formák esetén – a csoportba sorolás, a célok, a tartalom, a 

követelmények, a szervezési módok és eszközök vonatkozásában egyaránt. A megfelelő 

oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.  A differenciált – egyéni és 

csoportos – eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes területeken alulteljesítő tanulók 

felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 

megszüntetését. 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében- oktatásában a fejlesztésben részt vevő 

pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia. A pedagógus a differenciálás 

során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók 

csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek 

alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális 

módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma 

megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel. A sajátos 

nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális 

tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, 

életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés.  

Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két kulcsmozzanata van. Az egyik a bemeneti 

jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, illetve az annak bejárásához vezető 
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stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait. A másik a kimeneti elvárások köre, melyek 

a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a kimeneti követelmények 

meghatározásához nyújtanak segítséget. 

A bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény pontos, egyénre 

szabott feltárása szükséges, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a 

szocializációs funkciók területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a 

pszichológia módszereivel történik. A funkcionális képességek (az észlelés, az emlékezet, a 

figyelem, a gondolkodás), a tanult képességek (a kommunikációs, a kognitív, a cselekvési, a 

szocializációs képességek), a család legjellemzőbb mutatói, a családi szocializáció színterei, a 

kommunikációs, cél-racionális, dramaturgiai tevékenységrendszer, az interakciók és 

struktúrák rendszere együtt jelenthetik a gyermeki szükségletek megfogalmazásának alapjait, 

amelyre építeni lehet az egyéni út meghatározását, a pedagógiai diagnózist, a stratégiát és 

terápiát. 

A kimeneti elvárások – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, fejleszthetőségi 

sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből vezethetők le. A 

társadalmi szükséglet meghatározásához a kiindulópontot a társadalom leírása jelenti, a jelen 

és a belátható jövő társadalma sajátosságainak számbavétele. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus 

tudásközlés mellett az információrobbanás korszakának jellemzőjeként az integratív, 

interpretatív szerepet is figyelembe véve lehet az iskola helyi nevelési rendszerét a társadalom 

szocializációs közegének modelljeként tekinteni. Így a fejlesztési-nevelési-oktatási-képzési 

rendszerben érvényesíthetők a következő jellemzők: a nevelés mint kapcsolat, az értékek, a 

tudás, a cselekvési minták közvetlen cseréje; az identitás és önismeret mint szocializációs cél; 

párbeszéd, megoldáskeresés, értékelés, válogatás, kritika, közvetlen megfigyelés, kipróbálás 

mint tipikus tevékenységek; valamint a kíváncsiság mint motiváció 
 

Az enyhén, középsúlyosan értelmi fogyatékos és autista tanulók oktatásának követendő 

szempontja az életkori csoportokban történő fejlesztés megtartása mellett a tanulók egyéni 

haladási üteméhez igazodó, az önmagához mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a 

reális életlehetőségeket folyamatosan szem előtt tartó oktatás, nevelés, képzés.  
A tananyag kiválasztásában és elrendezésében figyelembe kell venni, hogy a  foglalkozások 

célja lépésről lépésre a károsodásokból eredő lemaradások csökkentése a meglévő 

képességekre építve, tanórai keretek között, figyelembe véve a harmonikus 

személyiségfejlődés igényeit. Fontos a folyamatos ismétlés, gyakorlás, nagy szerepe van a 

tevékenységek életközegben való alkalmazásának, a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzésnek. 

A tantárgyak tananyagánál a fő hangsúly nem a műveltségátadáson van, hanem azon komplex 

képességek, készségek, kompetenciák kialakításán, amelyek elősegítik az alapvető fejlesztési 

célok megvalósítását. A pedagógiai munka során törekedni kell a gyógypedagógiai 

nevelésben, fejlesztésben kiemelkedő jelentőségű érzelmi motivációra, játékosságra. A 

nevelési és oktatási módszereket mindig a tanulók életkorának és személyiségjegyeinek 

megfelelően kell megválasztani. A tanterv a kultúrtechnikai tantárgyak tanítása során, a 

magasabb évfolyamokon sem javasol képesség szerint differenciált csoportokat. A 

differenciálást az ismeretekben, módszerekben, a tanulói tevékenységekben és a 

segítségnyújtás mértékében a tanítási órán kell megvalósítani, mert a gyakorlati pedagógiai 

tapasztalat azt mutatja, hogy minden tanuló képes fiatal felnőtt koráig ezen a téren 

továbbfejlődésre. A kamaszkor és annak befejeződése után is motiváltak a tanulók az olvasás, 

írás, számolás elsajátítására. Az egyénre szabott nevelés és oktatás mellett is mutatkoznak – 

az adott csoporton belül – leszakadó, lemaradó tanulók. A lemaradás oka a súlyos 

akadályozottságban, hosszantartó betegségben, a képesség, tudás elsajátításához 

rendelkezésre álló időkeret szűkösségében keresendő. A tanulási képességek terén mutatkozó 

nagyfokú eltérések leküzdésére fontos a differenciált foglalkoztatás, egyéni és kiscsoportos 
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formában. Tanórai keretben a figyelemfelkeltés, a cselekedtetés, az ismeretek közvetítése és 

megerősítése differenciált formában, képesség szerinti csoportok kialakításával, esetenként 

egyéni bánásmóddal történik. Lehetőséget kell teremteni a feladatok elvégzésében az egyéni 

igényekhez igazodó segítségnyújtásra, a szemléltető eszközök és tanulói segédletek 

szükséglet szerinti megválasztására. Ebben a munkában a legfontosabb segítők a pedagógiai 

asszisztensek. A tanulás szervezésénél döntő az állandó ösztönzés megvalósítása, a 

cselekedtetés, a különböző tantárgyaknál megjelenő tananyagok kapcsolódási pontjainak 

különböző szempontú megközelítése, megerősítése. Az iskola tanulásszervezése a napközi 

otthoni foglalkozásokkal együtt egész napos. A tanulók házi feladatot csak saját kérésre 

kapnak, minden kötelező tanulási tevékenység az iskolában történik.  

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozások célja a 

károsodásból eredő nagyfokú lemaradások csökkentése, a meglévő képességelőnyökre építve 

az eredményes személyiségfejlesztés megvalósítása, tanórai keretek között, egyéni és 

kiscsoportos formában. A fejlesztés célja nem a tanórai tananyag átismétlése, hanem a 

képességek, készségek, kompetenciák terápiás fejlesztése: 

 érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, koncentráció, grafomotoros koordináció, 

tájékozódás; 

 bazális stimuláció, beszédfejlesztés, szociális és kommunikációs tevékenység segítése, 

 művészeti foglalkozások, zene, rajz, tánc stb.; 

 mozgásállapot javítása, sporttevékenység; 

A tehetséggondozás során a fő hangsúly az épen maradt részképességek fejlesztésén van, és 

elsősorban érdeklődési körök alapján szerveződik. Legfontosabb feladata a szabadidő hasznos 

eltöltésére nevelés, művészetekkel, az egészséges életmóddal és a környezettudatos 

magatartással összefüggő tevékenységek 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció az autista tanulóknál  

Céljai és feladatai az iskolai nevelés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, és 

elsősorban egyéni, kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatóak meg. 

Módszertanilag az autizmus-specifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív 

és viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása 

szükséges. 

Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos 

viselkedésproblémák és tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú 

kezelését soroljuk ide, a következő területeken: 

 elemi szociális-kommunikációs készségek 

 viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip viselkedések 

stb.) 

 figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret stb. 

 érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, izomhypotonia 

korrigálása 

 elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók 

 önkiszolgálás, önellátás 

 saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való rutinszerű használata 

 lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása 

 szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása 
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 iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen való viselkedés 

szabályainak elsajátítása 

 

Enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók alapfokú és középfokú 

nevelésénekoktatásának szakasza (1-8. évfolyam) 

Erkölcsi nevelés 

Az alsó szakasz feladata a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása. Az 

életkori jellemzőkhöz illeszkedő – a spontán belátáson alapuló – szabálykövetési képesség 

megerősítése, az alkalmazkodás és az önérvényesítés, a felelősségvállalás képességének 

alapozása a mindennapi iskolai gyakorlatban. Szociális konvenciók (köszönés, megszólítás 

stb.) szerepének tudatosítása a közösségi életben. A szabályok létrehozásának folyamatában 

való részvétel megtapasztalása, gyakorlati alkalmazása, a megbeszélés, a megegyezés, a 

szabályokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességének fejlesztése. Pozitív erkölcsi 

tapasztalatok erősítése. A magatartásban, az emberi kapcsolatokban a szeretet, bizalom, 

türelem, együttérzés, igazmondás stb. megismertetése, gyakoroltatása, befogadása. A negatív 

tapasztalatok feldolgozása, irigység, közömbösség, harag, durvaság stb., azok hatásainak 

kompenzálása. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai 

alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának 

sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak 

oktatása terén. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Az otthon, az iskola, a lakóhely alapvető személyi viszonyainak megismerése, biztos 

tájékozódás kialakítása az alapvető téri és időrelációkban, a nevezetes események 

megismerése, az ezzel kapcsolatos élmények feldolgozása. Hagyományok, népszokások 

megismerése, felelevenítése az azokban való aktív részvétel feltételeinek megteremtésével.  

Tantárgyi tanulmányaik során megismert történelmi és kulturális értékeink alapján 

tudatosodjon a nemzeti összetartozás érzése. Közösségi tevékenységgel, a tanuló lakóhelyén 

aktív részvétellel váljon részesévé a jelentősebb társadalmi eseményeknek, ünnepeknek, ezen 

élmények segítségével, alakuljon ki benne a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet. Értsék 

meg, hogy nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus – így a 

nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és 

államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell 

lennie.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az iskolai keretek között gyakorolható demokratikus részvétel. A házirend értelmezésével a 

jogok és kötelességek szerepének megértése. Érzékenység kialakítása mások problémái, 

nehézségei iránt, megoldások keresése. Az iskolai demokráciában, a diákönkormányzat 

tevékenységeiben való aktív részvétellel a demokratikus technikák gyakorlása: 

véleménynyilvánítás, döntéshozatal, képviselet. A tanulói jogok és kötelességek arányainak 

tudatosítása.  A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves 

része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő 

törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden 

korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. 

Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e 

rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is.  Az iskola minden 
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évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén – 

Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben 

foglaltak megismertetése 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A tanulók önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezet létrehozásával az önmagukra 

jellemző tulajdonságok, érzelmi és indulati megnyilvánulásokat ismerik meg. Az énkép, 

önismeret alakítása, fejlesztése, szociális tanulás, az ember jellegzetes külső- és belső 

jegyeinek megismerése. Az egymáshoz való alkalmazkodóképesség, együttműködési készség, 

elfogadás alapozása. A gyakran előforduló konfliktusok kezelésének gyakorlása, helyes 

magatartás bemutatásával. Az együttműködés és közreműködés a csoportban, közösségben, a 

meghatározott feladatok végzésében. A családi és az iskolai szerepek megismerése, 

alkalmazkodás és azonosulás a családi és iskolai viszonyrendszerekben. Az éntudat, az énkép 

(önismeret) fejlesztése, törekvés önmaga minél sokrétűbb fizikai, pszichikai, erkölcsi 

megismerésére. 

A családi életre nevelés 

Személyes élmények alapján a családi élet jellemzőinek megbeszélése, élmények, történések, 

családi események feldolgozása. A családon belüli kapcsolatok, egymás segítése, 

felelősségvállalás a családon belüli feladatokért, az egymásrautaltság tudatosítása. A család 

fogalma, típusai, tagjai, feladatai, családfa, generációk együttélése, családi munkamegosztás, 

gazdálkodás a családban, a család szerepe az egyén egészséges, harmonikus fejlődésében, 

egymásrautaltság, lelki közösség. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A mozgástanulás nélkülözhetetlen szerepet tölt be a testkép megismerésében és a testtudat 

kialakításában. A testi fejlettségnek, adottságoknak megfelelő egészségtudatos táplálkozás, a 

mértéktelenség, mohóság elkerülése, az önkorlátozás gyakorlása. Tisztálkodási szokások napi 

ritmusának kialakítása. Fontos a stressz- és feszültségoldás ismereteinek elsajátítása. A 

mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás 

fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, az egészséges 

életmódban a tudatosság szerepének bemutatása. Önellátó, testápoló technikák. Az érzelmi 

intelligencia mélyítése, gazdagítása, az önismeret alakítása, az önértékelés képességének 

fejlesztése. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és 

jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés 

és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi 

terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a 

tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő 

szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a 

motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és -

megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek 

tudatos kialakítására és fenntartására. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Gyakorlati tevékenységekben a részvétel különbözőségeinek megfigyelése, hasonlóságok és 

különbségek, egymás erősségeinek és gyengeségeinek felismerése, az együttműködésre 

alapozott segítés és a segítéshatásainak megtapasztalása. A szociális érzékenység fejlesztése, 

az együttérző, segítő magatartás erősítése. Segítő feladatok az iskolai életben, rendszeresség. 
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Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A környezet adott szempontok alapján történő megfigyelése, a következtetések közös 

levonása. A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira 

épülő és életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a 

természettudományos és műszaki életpályákra való szocializáció sikerességének záloga. A 

szorosan vett természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatokban. Mindennapi 

tevékenységeiben váljon általánossá a környezetkímélő, takarékos magatartás, alakuljon ki a 

természeti és épített környezet iránti szeretet és megóvás igénye. Olyan magatartás határozza 

meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak fenntartható 

megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a rendszerszerűség, 

az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a különféle 

összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki műveltség 

mindennapi életben és a munka világában való hatékony alkalmazhatóságához. A 

természettudományos oktatás-nevelés és a környezeti nevelés terén figyelni kell a jelenben 

folyó kutatások alapvető jellegű ismeretére, és a nem hagyományos oktatásszervezési 

módszerek alkalmazására.  

Pályaorientáció 

Foglalkozások, foglalkozásokhoz rendelt tevékenységek megismerése, egyeztetése, 

tapasztalatgyűjtés. Az érdeklődés felkeltése, egyéni érdeklődések erősítése. Olyan feltételek, 

tevékenységek biztosítása, amelyek során a tanulók kipróbálhatják képességeiket. A munka 

szerepe az ember életében. Érdeklődési területek, vonzódások tudatosítása, reális pályakép a 

képességek, adottságok szerint, mérlegelés. A fizikai és a szellemi munka (a szülők és 

ismerősök szakmája, ismert szakmák rendszerezése fizikai és szellemi munkacsoportba, a két 

szakmacsoport lényegi különbségei és hasonlóságai felismerése. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Vásárlások, társasjátékok, szituációk segítségével a pénz szerepének, a gazdaságosság 

fontosságának a felismertetése. Részvétel a pénz kezelésében, a csoport (évfolyam) ezzel 

kapcsolatos tevékenységében, a családból hozott példákkal a célszerű gazdálkodás gyakorlása 

a pénzhasználat és a fogyasztás területén. A saját felelősség, az értékteremtő munka 

felismerése. Gazdasági, pénzügyi intézmények szerepének alapvető ismerete a mindennapi 

életben. A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai olyan 

fejlődési folyamatot feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a megújuló 

erőforrások révén nem csak a természettudományi műveltségterülethez, hanem a testi-lelki 

egészség céljaihoz is kapcsolódnak az iskolai nevelés-oktatás területén. 

Médiatudatosságra nevelés 

Életkornak megfelelő gyermekműsorok hallgatása, nézése és a tapasztalatok megbeszélése. A 

valóság és a virtuális valóság megkülönböztetésének elemi példáival az értelmező, kritikai 

gondolkodás alapozása. A különböző médiák mint ismeretszerzési, művelődési, önkifejező 

kapcsolatteremtési lehetőségek megismerése, az alkalmazásokban lévő veszélyforrások 

tudatosítása. Tudatosság kialakítása a válogatásban. 

A tanulás tanítása 

A tanulás iránti érdeklődés felkeltése, sok személyes élmény biztosítása a tanulói tevékenység 

serkentésével. Az egyéni érdeklődésen alapuló önművelő és szükségletkielégítő szabadidős 

tevékenységek lehetőségeinek megismerése, az azokban való részvétel igényének kialakítása, 

alapozása. Az életkori jellemzők figyelembevételével a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség 

és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk 

követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. Az együttműködésre építő (kooperatív-
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interaktív) tanulási technikák és tanulásszervezési módok fokozott alkalmazása. Az egyéni 

tanulási stílus figyelembevétele, egyéni tanulási stratégiák érvényesítése. 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelv-elsajátítás folyamatában elsődleges feladat a szókincsfejlesztés, a beszédértés 

és a beszédprodukció fejlesztése. Ennek során a tanuló képek tartalmáról szóbeli leírást ad, 

elsajátítja az írás, olvasás képességét. Feladat a szöveg információhordozó funkciójának 

tudatosítása, az értő olvasásra törekvés. Tények, gondolatok, érzések felismerése, átélése 

olvasott szöveg alapján, dramatizálás. Az anyanyelvhez való pozitív attitűd kialakítása. 

Szókincsfejlesztés. Különböző helyzetekben szóban, írásban megnyilvánuló kommunikációs 

képesség kialakítására törekvés. Szövegértés fejlesztése. A tanuló a nyelvi funkciók 

birtokában képes érvelni, vitázni. Az írásbeli kommunikációban elvárás a normakövető 

helyesírásra törekvés. Képes a kép-, ábra, grafikon- és diagram-elemzésre. Elsajátítja a 

jegyzetkészítés alapjait. A metakommunikációs eszközök értelmezésére és alkalmazására 

törekszik. Képes könyvtárhasználatra. Képes különböző típusú szövegek 

megkülönböztetésére, információk gyűjtésére és feldolgozására. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló érdeklődésének felkeltése és pozitív irányultság kialakítása a más nyelveken 

megszólaló beszéd és a más nyelveken beszélők iránt. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

idegennyelv-tanulásában elsősorban hallásra támaszkodó nyelvtanulás valósul meg. Az 

elsajátítás során a kommunikáció játékos keretek között zajlik, sok helyzetgyakorlattal. Célja 

a tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrája iránti érdeklődés felkeltése. Az idegen nyelvi 

kommunikáció mint kulcskompetencia az enyhén értelmi fogyatékosok nevelésében 

egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. 

 

Matematikai kompetencia 

Jellemzője a cselekvő, személyes tapasztalatszerzés. A fejlesztés feladata az elemi 

rendszerező képesség és kombinatív képesség fejlesztése. Kialakul a tanuló fejlettségének 

megfelelő szintű, biztos számfogalma. Alapműveleteket végez, manipulál. Ismeri és használja 

a mértékegységeket. Képes mennyiségi következtetésre, becslésre, mérésre. A tanuló fejben 

vagy írásban végzett számításai során matematikai műveleteket végez, s ezeket mint eszközt 

alkalmazza különböző mindennapi problémamegoldása céljából. A matematika órákon 

elsősorban az elemi számolási készségek fejlesztése valósul meg. Ide tartozik a számírás 

készsége, az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, a törtek használata, a mértékegység-váltás. A 

tanuló figyelmet fordít a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb 

tájékozódásra. A szövegek értő olvasásával képes adatgyűjtésre, a feladat lényeges elemeinek 

kiválasztására. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés és 

matematikai tevékenység, a szabálytudat és a stratégiahasználat kialakítása. Elsajátíthatók és 

gyakorolhatók a gondolkodási műveletek (pl. problémamegoldó gondolkodás), a funkcionális 

képességek (érzékelés, észlelés, felidézés, emlékezés, figyelem, képzelet), a segédeszközök 

alkalmazása. Törekvés az alapvető törvényszerűségek nyomon követésére, az egyes elméleti 

modellek igazolása a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján.  

 

Természettudományos és technikai kompetencia  

A tanuló érdeklődéssel fordul a környezet tárgyai, élőlényei, jelenségei felé. A mindennapi 

életben előforduló jelenségek körében tapasztalatszerzésre törekszik. Tanári irányítás mellett, 

de mind önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, ezek eredményeit értelmezni is 

tudja. Alkalmazza a segédeszközöket. Figyel az ember és természet kölcsönhatásának 

folyamataira. Gyakorlatias ismeretekre tesz szert. Értékeli a természet szépségét, törekszik 
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annak védelmére, a környezet megóvására (növényápolás, madáretetés). Igyekszik elsajátítani 

és lehetőség szerint betartani az egészséges életmód szabályait. A tanuló felismeri a természet 

működési alapelveit, illetve az egyszerűbb technológiai folyamatokat és azok kapcsolatait. 

Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza az alapvető tudományos fogalmakat és 

módszereket problémák megoldása során. Tudásalkalmazásra képes az ember és természet 

kölcsönhatása vonatkozásában. A mindennapi életben előforduló természettudományos 

jelenségek körében vizsgálódásra törekszik. A természeti és gazdasági, valamint a társadalmi 

folyamatok közötti összefüggéseket felismeri, megérti. Megismeri az emberi test felépítését, 

működését, értékeli az egészséget, törekszik annak megőrzésére, ismeri a káros szokások, 

szenvedélyek egészségromboló hatását. Kiemelt feladat a tanulók egészségvédelmi, 

betegségmegelőzési és környezeti ismereteinek bővítése, az emberiséget fenyegető járványok, 

veszélyek és elkerülésük lehetőségének ismerete. Felismeri a gazdaság környezetkárosító 

hatását (éghajlatváltozás, savas esők) és a környezetvédelmi törekvések összefüggéseit. 

Belátja, hogy erőforrásaink döntően végesek és ezeket körültekintően, takarékosan kell 

hasznosítanunk, praktikusan alkalmazva a megszerzett ismereteket. Nyitottá válik a 

környezettudatos gondolkodás és cselekvés, pl. a veszélyes hulladékok kezelése iránt. A 

kompetencia fejlesztése során a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók életkori 

sajátosságaihoz és specialitásaihoz adekvátan illeszkedő megközelítés, a komplex eszközök, a 

módszertan és az oktatásszervezési formák változatossága és a tanórán kívüli környezet 

hozzájárul a motiváció felkeltéséhez. Lehetőség szerint teret biztosítunk a kulturális 

sokszínűség megismerésére, a nemzetiségek és a nyelvi-vallási etnikumok szerepének 

értékelésére, bepillantásra a jelen főbb kutatási tevékenységeire.  

 

Digitális kompetencia  

A számítógép megismerése, egyszerű kezelési műveletek végzése, szoftverek futtatása 

irányítással. A tanuló motivált az IKT-eszközök használata iránt. Számítógépes 

alkalmazásokat ismer. Képes az elektronikus média használatára.  Ismeri az 

információkeresés technikáit, ezeket a tanórán, tanórán kívül és a hétköznapi életben is 

alkalmazza. A világhálón elérhető információkat megadott szempontok szerinti 

gyűjtőmunkában is kamatoztatja. A megszerzett információt irányítással, majd egyre 

önállóbban képes kezelni, azokból prezentációkat, beszámolókat állít össze. Ismeri az 

elektronikus kommunikáció (e-mail, közösségi portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja 

is ezeket. Fontos feladat, hogy a tanuló felismerje az elektronikus kommunikációban rejlő 

veszélyeket és törekedjen ezek elkerülésére. A valós és a virtuális kapcsolatok közötti 

különbségek megláttatása nyomán kellő óvatossággal kezeli a világhálóról származó 

tartalmakat. 

Szociális és állampolgári kompetencia  

Az iskolai életrend biztonságában a tanulók jól érzik magukat. Ismerik a magatartási 

szabályokat. Kötődnek a pedagógushoz és a társaikhoz. Szociális képességeik főként az 

osztályban megélt saját élmények alapján fejlődnek: felelősségtudat, kitartó, szorgalmas 

munka, mások teljesítményének elismerése, jó és rossz elkülönítése, reális önértékelés. A 

tanuló megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért.  Képes 

megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni 

mások érvelését. Ismeri az alapvető magatartási, viselkedési szabályokat, megnyilvánulásai az 

alkalomnak és helyzetnek megfelelőek. Helyesen értelmezi a nemzeti öntudatot, mely a más 

népekkel, elsősorban a vallási-nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos 

megítélésen alapuló magatartást magába foglalja. Megérti, hogy mik az az egyén cselekvési 

lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az etikailag vállalhatatlan, megalkuvó 

magatartás soha el nem évülő bűn nemzetünk és emberségünk ellen. A nemzeti összetartozás 
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ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem irányulhat még látens módon 

sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-vallási etnikumok (pl. 

zsidóság) diszkriminációjára.   

Fejlesztendő készségek: a személyközi viselkedés készségei (tolerancia, kapcsolatteremtő 

képesség, mások elfogadása, konfliktuskezelés, asszertivitás, segítés másokon); az 

önmagunkkal szembeni viselkedés (következmények vállalása, etikus viselkedés, pozitív 

énkép, érzelmek kifejezése, önelfogadás); feladattal kapcsolatos viselkedés (együttműködési 

készség, kommunikáció feladatvégzés közben, csoporton belüli aktivitás). A magyar és az 

európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével kialakul a tanulóban az országhoz, a 

nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata.  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

A tanuló tud segítséget kérni. Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket 

hozni és felmérni döntései következményeit. Terveket készít céljai megvalósításához.   Tudja 

fogadni mások segítségét, és tud segítséget adni. Csoportos feladathelyzetekben részt tud 

venni a végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált 

és kitartó.  

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

A tanuló ismeri az alkotás örömét. Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására 

különböző dramatikus, képzőművészeti elemek alkalmazásával. Képes történetek, érzések, 

élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és mozgástechnikai elemek 

alkalmazásával. Nyitott a kulturális sokféleség megismerésére. Az esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőképesség lényege a kreativitás fejlesztése. Fontos megismernie a sok 

érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő tapasztalatszerzést. Érzékeny a 

művészi önkifejezés felismerésére. A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti 

(zenei, irodalmi, dramatikus, képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú 

befogadására, élvezetére. Képes szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, 

hangulatok kifejezésére különböző művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, 

módszerek, technikák alkalmazásával. Alakulóban van önálló ízlése, és ez megnyilvánul 

közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, alakításában is. Feladat az 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. Értse, hogy a  művészi-

alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az emberiesség elleni, 

azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése és etikai alapú 

megítélése, különösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal kapcsolatban. 

Hatékony, önálló tanulás 

A középpontban az olyan alapvető készségek fejlesztése áll, mint az írás, olvasás, számolás, 

az IKT-eszközök használata. A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, 

képességekkel kell rendelkezni. A tanuló a tanuláshoz szükséges taneszközök használatában 

biztos, gyakorlott. Érdeklődik a tanulás iránt, érdeklődése az elért sikerekből, a fejlesztő 

értékelés során kapott elismerésből és biztatásból, valamint a korábbi tapasztalatok alapján 

kialakult kíváncsiságból táplálkozik. Az önálló tanuláshoz szükséges más kompetenciák: 

kognitív kompetenciák (értelmi intelligencia, kreativitás, alternatív gondolkodás) emocionális 

kompetenciák (érzelmi intelligencia, érzelmi tulajdonságok) fizikális kompetencia (erő, 

fizikai állóképesség, ügyesség, gyorsaság, edzettség, ellenálló képesség), affektív 

kompetencia (feladattartás, feladattűrés, újrakezdés, kitartás), szociális kompetenciák (pl.: 

együttműködési készség) és kommunikációs készség. Az önálló tanulásra képes tanuló 

szükségszerűen rendelkezik ezen kompetenciákat alkotó képességek eszközeivel, 

alapismeretekkel és pozitív attitűddel. Bizonyos tanuláshoz szükséges tulajdonságokkal is, 

ilyen az igényesség, a fegyelem, a rendszeresség, a következetesség. A tanulás az enyhén 



 99 

értelmi fogyatékos tanulók számára különösen megerőltető, mert több időre van szükségük, 

gyakrabban éri őket kudarc, ezért folyamatos feladat a motiváltság biztosítása, kudarctűrésük 

fejlesztése. 

 

 

Középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók alapfokú és középfokú nevelésének –

oktatásának szakaszai (1-12. évfolyam) 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

Erkölcsi nevelés 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanuló képes szociális kapcsolatokat kialakítani és 

fenntartani, ismeri és elfogadja az alapvető emberi értékeket, a személyiségében rejlő pozitív 

tulajdonságokat meg tudja jeleníteni a környezete számára. Különböző élethelyzetekben 

képes az adekvát viselkedésre, elfogadja társait és környezetét, megismeri, követi és igyekszik 

betartani a szabályokat. Interperszonális kapcsolataiban együttműködő, megértő, türelmes. 

Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú 

megítélésére, emberellenes voltának bemutatására.  különös tekintettel a 

társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén. 

Nemzeti öntudat és hazafias nevelés 

A tanuló érdeklődik környezete és lakóhelye szokásai iránt, ismeri a legfontosabb nemzeti 

ünnepekhez köthető hagyományokat, képességeihez mérten bekapcsolódik az ünnepi 

megemlékezésekbe. Fokozatosan megismeri a szülőföld, a haza legfontosabb értékeit, 

megismeri környezetében előforduló szimbólumait. A nemzeti öntudat egészséges voltától 

idegen mindenféle nacionalizmus – így a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok 

történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-

oktatatás egészében.    

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló fokozatosan képessé válik az együttműködésre környezetével, közösségében 

magatartása elfogadó. Megismeri, és képességeinek megfelelően alkalmazza alapvető emberi 

jogait és kötelezettségeit. Kialakul igénye az önállóságra, megismeri az önérvényesítés és a 

támogatott döntéshozatal lehetőségét. Közösségének alakításába bevonható, igényli a 

rendezett, célszerűen kialakított környezetet. Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az 

életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, 

különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése.   

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanuló megtapasztalja saját személyét, bekapcsolódik társas foglalkozásokba. Megtanulja a 

helyzeteknek megfelelő kapcsolatokat megteremteni környezetével, cselekedeteit kontrollálni, 

képes a kapcsolatokban a közeledés és a távolságtartás egyensúlyának és szükségességének 

megválasztására. Konfliktusait önállóan, vagy segítséget kérve próbálja megoldani. Megtanul 

választani lehetőségei közül, képessé válik korlátai felismerésére, megismeri az adekvát 
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segítségkérés módszereit. Megismeri a nemi szerepekkel kapcsolatos alapvető társadalmi 

elvárásokat és a biológiai működés elemeit. 

Családi életre nevelés 

A tanuló lehetőség szerint minél nagyobb önállósággal közreműködő önmaga ellátásában, 

ismeri a családi élet szerepeit, feladatait. Képességeihez mérten elfogadja és kéri személyi 

segítő tanácsát a magánéletben adódó problémahelyzetek megoldásához. 

Testi és lelki egészségre nevelés  

A tanuló megismeri a helyes táplálkozás és a személyes higiéné alapjait, minél önállóbban 

képes gondoskodni magáról, ápolni testét. Igényli a rendszeres testmozgást, figyel testi 

épségének és egészségének megőrzésére. Lehetőségeihez mérten felismeri és elkerüli a káros 

szokásokat és veszélyes helyzeteket. Testi és lelki érzéseit képes környezetének megfelelő 

jelzésekkel tudomására hozni. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a 

test egészsége és jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A 

rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki 

és szellemi terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és 

megőrzése a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő 

szocializálásának célját szolgálja, Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók 

saját testképének megismerésében és a testtudat kialakításában. Mindennek sikere nagyban 

függ a komplex intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől.   Stressz- és 

feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítására. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló igényli a kulturált környezetet, vigyáz lakóhelye, élettere tisztaságára, óvja épségét. 

Felismeri a szennyező anyagokat, kerüli a káros környezeti hatásokat. Igényévé válik a 

takarékosság az anyagokkal, energiával, kerüli a felesleges pazarlást. Megtanulja 

szükségleteihez mérten beosztani a javakat. 

Megismeri és alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés, az újrafelhasználás és hasznosítás 

gyakorlati technikáit. Az oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és 

életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás. 

Pályaorientáció 

A tanuló motivációja felkelthető a munkatevékenységek iránt, lehetőségeihez képest igényli a 

felnőtt élet alapvető tevékenységének, a munkának megismerését, elsajátítását. 

Képes önmaga munkatevékenységi lehetőségeinek felismerésére, belátására, elfogadja a 

segítséget. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló megismeri a pénz fogalmát, adott nagyságrendben tisztában van az ár és az érték 

fogalmával. Tisztában van a takarékosság, a pazarlás és a felesleges fogalmával. 

Képes saját tulajdonának felismerésére és megóvására.  
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Médiatudatosságra nevelés 

A tanulóban fokozatosan tudatosul a virtuális valóság és az élet közötti különbség. Felismeri 

az elektronikus eszközök helyes információszerző és szabadidő eltöltési lehetőségeit, ügyel a 

mértékletességre. 

 

 

Tanulás tanítása 

A tanuló az elsajátított kompetenciák felhasználásával igényli az ismeretszerzést, az új 

információk, tevékenységek elsajátítását. Felkelthető a tanuláshoz és megismeréshez 

motivációja, kíváncsisága. 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló képességeihez mérten bekapcsolódik kommunikációs helyzetekbe, igényli 

gondolatainak, érzéseinek átadását, egyszerű utasításokat megért. Elsajátítja az anyanyelvi 

verbális vagy nem verbális kommunikáció alapelemeit, megismeri a beszéd kapcsolatteremtő, 

közlő, informáló funkcióját. Folyamatosan törekszik a formailag és tartalmilag helyes 

kommunikáció elsajátítására. Képes önállóan kapcsolatot teremteni és adekvát 

kommunikációban részt venni. Praktikus helyzetekben, a szükséges mennyiségű segítség 

mellett, alkalmazni tudja a különböző mértékben elsajátított kultúrtechnikai ismereteket.  

Matematikai kompetencia 

A tanuló felismer elemi ok-okozati összefüggéseket, tevékenységekkel kísérve számlál, 

mennyiségeket összehasonlít. A mindennapi életben használt egyszerű mértékegységeket 

ismeri. Megismeri a pénz értékének és az árak összefüggésének alapjait. Egyéni igényekhez 

igazodó segítséggel tájékozódik térben és időben. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló segítséggel tájékozódik alapvető természeti jelenségekben és folyamatokban. 

Megismeri testének működését, együttműködik szervezetének megóvásában és egészségének 

fenntartásában. Ügyel környezetének védelmére, képes a természet szépségeinek 

felismerésére. Minél önállóbban, adekvátan alkalmazza környezetének berendezéseit és 

eszközeit. A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok 

gyakorlatközpontú, a tanulók életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő 

megközelítése hozzájárul a motiváció hatásosabb felkeltéséhez, valamint a 

természettudományi szocializációhoz. Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a 

fejlesztés során kiemelt fontosságú a komplex eszközök használata, a módszertan és az 

oktatásszervezési formák változatossága, így a természettudományos gondolkodás tanórán 

kívüli környezetben történő fejlesztése.  
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Digitális kompetencia 

A tanuló megismeri az információs eszközök használatának lehetőségeit a kapcsolatteremtés, 

a megismerés és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló fokozatosan elsajátítja a környezetével való együttműködést, lehetőségéhez képest 

segítséget nyújt rászoruló embertársainak, családjának. Megismeri a különböző népek és 

csoportok szokásait, kultúráját. Megismeri állampolgári jogait és kötelezettségeit, megtanulja 

a helyes mértékű személyi segítség elfogadását. Fontos tanulóink számára a nemzeti öntudat 

helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-nyelvi etnikumokkal, 

nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló magatartást magába foglalja 

Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló a mindennapi életében megtanul egyszerű feladathelyzetekben célokat kitűzni, 

döntéseket hozni és kitartani az eredmény elérése érdekében. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló képes különböző művészeti élmények (zene, tánc, dramatikus előadás, irodalmi 

művek, képzőművészeti alkotások, film és fotó) befogadására. Különböző művészeti 

tevékenységekbe bevonható, kifejezi egyéni ízlését, igényét. A művészi-alkotói szabadság 

korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az emberiesség elleni, azzal megalkuvó 

vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése és etikai alapú megítélése, 

különösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal kapcsolatban.  

Hatékony, önálló tanulás 

A tanuló az egyénileg eltérő mértékű tudáselsajátítási technikáknak megfelelően képes a 

képességeinek megfelelő mértékű támogatással új információkat megszerezni. Érdeklődéssel 

és kíváncsisággal fordul a világ felé, motivált a megismerésre. Elfogadja a változás és a 

változtatás szükségességét. 

Autizmus spektrum zavarral küzdő középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók alapfokú 

és középfokú nevelésének –oktatásának szakasza (1–12. évfolyam) 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

Az erkölcsi nevelés 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az alapsérülés miatt nem 

számolhatunk intuitív szociális megértésre, a helyes minták spontán követésére és rugalmas 

szempontváltásra (pl. más emberek szempontjainak megértésére).  

Alapvető nevelési cél az énkép és önismeret fejlesztése, saját és mások érzelmeinek, 

nézőpontjának felismerése, megértése, a saját gondolatok és érzelmek kifejezésének tanítása. 

Hangsúlyossá válik a történelmi események etikai alapjainak segítséggel történő megítélése, a 

XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes tevékenységeinek megismertetése, 

értelmezése. Esetükben a társadalmi együttélés szabályait explicit módon szükséges tanítani. 

Merev, rugalmatlan gondolkodásuk miatt a tanult szabályokhoz, erkölcsi normákhoz 

mérlegelés nélkül ragaszkodhatnak. 
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Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal 

való harmonikus kapcsolat. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, 

közvetlen élményeiken keresztül, esetleg speciális érdeklődési körüknek megfelelően 

ismerhetik meg nemzeti kultúránk értékeit. A jeles magyar történelmi személyiségek 

munkásságában kiemelten fontos azon alkotók, helyes etikai alapú, segítséggel történő 

megítélésére, akik az embertelen eszmék, gyakorlat szolgálatába álltak. Ezen a területen 

rendkívül nagy egyéni különbségekre számíthatunk.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető célja, hogy 

olyan gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítsunk ki, melyek lehetővé 

teszik az egyén részvételét szűkebb és tágabb társas környezetében. Segítséggel annak 

felismertetése, hogy a nemzeti függetlenség és a diktatúrák ellen fellépő törekvések 

állampolgári kötelességek. A részvétel módja és mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat: a 

tanulók többsége jelentős támogatást igényel abban, hogy jogait gyakorolja, társadalmilag 

elfogadott viselkedésmódokat tanúsítson, alkalmazkodjon a társadalom írott és íratlan 

szabályaihoz. Minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb 

specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és 

az Alapvetésben foglaltak segítséggel történő megismertetése.   

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 Hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok megismertetése, 

a saját viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak direkt tanítása, mivel 

azok intuitív megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan számíthatunk. A 

sikerélményeket biztosító, a gyermek érdeklődését és motivációját fenntartó oktatási 

környezet kialakítása kulcsszerepet játszik a reális önértékelés és pozitív énkép kialakításában 

Testi és lelki egészségre nevelés 

Elsődleges az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív, reális énkép és önértékelés 

támogatása, a fejlődési zavarral gyakran együtt járó szorongás megelőzése, oldása. A helyes 

étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása szintén 

prioritást kap az egyéni fejlesztési tervben. A megfelelő szexuális viselkedés kialakításában a 

családok számára hatékony segítséget kell nyújtania az iskolának, mivel a szociális megértés 

sérülése e területet speciálisan nehézzé teszi. A viselkedésproblémák megelőzése és hatékony 

kezelése hozzájárul a testi-lelki egészség megőrzéséhez és kiküszöbölheti a gyógyszeres 

kezelést. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és jóléte 

– elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés és 

sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. 

A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók 

élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának 

célját szolgálja. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a 

stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a 

mozgástanulás a tanulók saját testképének megismerésében és a testtudat kialakításában. 

Mindennek sikere nagyban függ a komplex intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorlati 

minőségétől.    
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A családi életre nevelés 

A család szerepe az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló esetében is kiemelkedő 

jelentőségű. Az iskola alapvető feladata, hogy segítse az érintett családokat az autizmus-

specifikus célok kitűzésében és megfelelő nevelési stratégiák alkalmazásában, mivel a 

hagyományos módszerek többsége nem válik be az érintett gyermekek esetében. A nevelési-

oktatási intézmény és a család szoros együttműködésével érhetők el és terjeszthetők ki az 

egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott célok, különös tekintettel a szociális-

kommunikációs készségek általánosítására, valamint a rugalmasabb viselkedés és 

gondolkodás fejlesztésére.  

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében is cél lehet az önkéntes feladatvállalás 

egyéni mérlegelést követően, ha annak értékét, saját szerepüket és kompetenciájukat az 

önkéntes tevékenység során megértik. Az önkéntes feladatokban való részvétel segítheti 

együttműködési és problémamegoldó képességeik fejlődését, elősegítheti pozitív énképük 

alakulását, önbecsülésük növekedését. Fontos azonban figyelembe venni szociális 

naivitásukat, sebezhetőségüket, ezért a család és a pedagógusok egyénre szabott 

támogatásával, kísérésével vonhatók be önkéntes feladatokba. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A környezet célzott megfigyelése, felfedezése a pedagógus aktív közreműködése nélkül 

elképzelhetetlen. A fejlesztés e területen is a közvetlen, mindennapi élettel kapcsolatos 

tapasztalatokon alapul. Elsődleges a helyes szokásrend kialakítása. A természettudományi 

oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és életkori sajátosságaikhoz, 

igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és műszaki 

életpályákra való szocializáció sikerességének záloga. Olyan magatartás kialakítása a cél, 

melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak 

merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a begyakorolt természettudományos és műszaki 

műveltség mindennapi életben és a munka világában való hatékony alkalmazhatóságához. A 

természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a 

környezeti nevelés terén a jelenben folyó kutatások folyamatai alapvető jellegű ismeretének és 

a nem hagyományos oktatásszervezési módszerek terrénumának egyre nagyobb szerepet kell 

biztosítani.    

 

Pályaorientáció  

Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság támogatása kiemelkedően fontos. Az 

autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az önállóság megalapozása már a 

fejlesztés kezdetétől jelen van, mivel számos alapfeltétele hiányozhat, többek között a 

rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság tolerálásának és kezelésének képessége. 

Az elérhető felnőttkori önállóság nagy egyéni eltéréseket mutat. A pályaorientáció során a 

munkaképességek mellett a szociális-kommunikációs fejlettséget és a munkaviselkedés 

színvonalát is figyelembe kell venni. Fontos, hogy a pályaorientáció során építsünk a tanuló 

speciális érdeklődési körére, erősségeire. 
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Gazdasági és pénzügyi nevelés 

E területen az érintett tanulók esetében a pénz értékével és a takarékossággal kapcsolatos alapvető 

ismeretek megszerzése kulcsfontosságú. Előnyös, ha ezek az ismeretek valódi élethelyzetekben, 

cselekvésbe ágyazottan jelennek meg. Az alapvető gazdasági összefüggések megértése, illetve azok 

kamatoztatásának lehetősége a mindennapi életében nagy egyéni eltéréseket mutat. A fenntarthatóság 

gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai, olyan fejlődési folyamatot feltételeznek, mely az 

önfenntartó mechanizmusok, a megújuló erőforrások révén nem csak a természettudományi 

műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is kapcsolódnak az iskolai nevelés-oktatás 

területén. 

Médiatudatosságra nevelés 

A médiatudatosságra nevelés kiemelt jelentőségű az autizmus spektrum zavarral küzdő 

tanulók nevelésében. 

Az érintett tanulók különösen veszélyeztetettek lehetnek a különböző médiumok által 

közvetített tartalmak meg nem értése, félreértése tekintetében és fokozott a függőségek 

kialakulásának veszélye is.   Ugyanakkor a különböző médiumok lehetővé teszik az élő 

nyelvtől és szociális közvetítéstől független tanulást és kapcsolatteremtést, valamint olyan 

multimédiás tananyagok kialakítását, mely lelassítja és hozzáférhetővé teszi a szociális 

interakciókat, nagyban hozzájárulva a fejlődési zavar következményeinek enyhítéséhez.  

A tanulás tanítása 

Az autizmus számos speciális kognitív nehézséggel és a kommunikáció sérülésével jár együtt. 

A tanulási folyamatban az élő nyelv és a szociális közvetítés megnehezíti, míg a vizuális 

információhordozók alkalmazása segíti a világ megismerését. Az állandósághoz való 

ragaszkodás oldása, valamint az egyén motivációs lehetőségeinek ismerete és kiaknázása 

kulcsfontosságú a tanulás szempontjából. 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 

A fejlesztés 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 funkciók megértésének 

sérülése. Minden autisztikus gyermeknél - függetlenül verbális képességeik színvonalától - 

elsődleges cél az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia 

megteremtése. A cél eléréséhez szükség lehet alternatív kommunikációs eszközrendszerek 

alkalmazására. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek esetében a kommunikációs képességek 

fejlődése és nyelvelsajátítás folyamata minőségileg eltér a tipikusan fejlődő kortársakétól. A 

fejlődési zavar kihat a szókincs, jelentés, nyelvtan és nyelvi funkciók elsajátítására, rugalmas 

alkalmazására. Hiányozhatnak vagy sérülhetnek azok a képességek, melyek lehetővé teszik a 

helyzetnek megfelelő személyközi kommunikációt és a nyelvi úton történő ismeretszerzést. 

Különösen nehezített az élő nyelv és szociális közvetítés útján való tanulás. A kommunikációs 
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képességek sérülése és a kompenzáció lehetősége egyénenként mérendő fel, a fejlődési zavar 

spektrum jellege, az egyéni képességek és tünetek nagyfokú változatossága miatt.   

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóknál - hasonlóan az anyanyelvi kommunikáció 

esetében tapasztaltakhoz - hiányozhat az idegen nyelv rugalmas, a kommunikatív partnerhez 

alkalmazkodó használata, a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények valódi 

megértése és kifejezése, annak ellenére, hogy a nyelv mechanikus elsajátítása megtörténhet. 

Így esetükben különösen nagy hangsúlyt kap az idegen nyelv funkcionális használatának 

fejlesztése. Egyénenként mérlegelni kell, hogy a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető 

készségek adottak-e? 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A kommunikatív nyelvi kompetencia feltételei közül a lexikális, grammatikai és 

szövegalkotási ismereteket a jó nyelvi és intellektuális képességű autizmussal élő tanulók 

képesek lehetnek elsajátítani. Nehézségek a szociokulturális és interkulturális készségek 

területén mutatkozhatnak. 

Matematikai kompetencia 

Kiemelkedő jelentőségű a megismerési képességek fejlesztése, az önellenőrzés tanítása, az 

ismeretek önálló, gyakorlati alkalmazásának segítése, a problémamegoldás menetének 

tanítása. Különös hangsúlyt kap az oktatás szemléletes és konkrét jellege, a cselekvéses 

tanulás alkalmazása. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 A matematikai ismeretek elsajátításában és a matematikai képességekben nagy egyéni 

különbségekre számíthatunk az autizmus spektrumán, a kiemelkedő matematikai tehetségtől a 

súlyos megértési nehézségekig terjedően. Cél a matematikai műveltség és kompetencia egyén 

által elérhető legmagasabb szintjének biztosítása.   

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos ismeretek elsajátítása tartozhat az autizmus spektrum zavarral küzdő 

tanulók erősségei közé, többlettámogatást igényelhetnek azonban az ismeretek gyakorlati 

alkalmazása terén. Az érintett tanulók jellegzetesen sajátos speciális ismeretszerzési 

nehézségei miatt a tanulás során nem számíthatunk a gyermekek spontán érdeklődésére, 

előzetes megfigyeléseire, élményeire. E területen is nagy hangsúlyt kap a közvetlen 

tapasztalás. A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok 

gyakorlatközpontú, a tanulók életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő 

megközelítése hozzájárul a motiváció hatásosabb felkeltéséhez, valamint a 

természettudományi és műszaki életpályára történő szocializációhoz. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A természettudományok területén szintén nagy egyéni különbségeket tapasztalunk az 

autizmus spektrumán. Egyes tanulók különösen tehetségesek lehetnek valamely, speciális 

érdeklődési körükbe tartozó tudományterületen, más tanulók esetében inkább a praktikus, 

mindennapi életben alkalmazható ismeretek kerülnek előtérbe.  
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Digitális kompetencia 

Az IKT eszközök lehetőséget nyújtanak az élő nyelv és a szociális közvetítés helyettesítésére, 

a kölcsönös kommunikáció segítésére, az önálló ismeretszerzésre. A későbbi munkavállalás 

szempontjából is szerepe lehet az informatikának, mivel számos tanuló mutat érdeklődést e 

terület iránt. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az IKT alkalmazása egyedülálló lehetőséget jelent az autizmussal élő tanulók számára, a 

kommunikációs akadálymentesítés, a tanulás és későbbi munkalehetőségek tekintetében 

egyaránt, sokan közülük pedig kifejezetten tehetségesek az IKT alkalmazásában. Az érintett 

tanulók esetében azonban kiemelten fontos a lehetséges veszélyek megelőzése. Fokozottan 

veszélyeztetettek azzal kapcsolatban, hogy függővé váljanak a számítógép és internet 

használat során. Szociális-kommunikációs sérülésük miatt nehézséget jelenthet számukra az 

IKT interaktív használattal összefüggő veszélyek felismerése, elkerülése, valamint a 

rendelkezésre álló információk közötti kritikus válogatás. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia:  

Előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen szociális környezet megismerése, a társas 

viselkedés szabályainak ismerete, betartása. A történelmi időszemléletet, képzelőerőt, 

valamint az elvont, szociális jelentést hordozó fogalmak megértését kívánó tartalmak 

elsajátítása általában nehézséget jelent. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A szociális és állampolgári kompetencia körébe tartozó ismeretek, képességek és attitűdök 

teljeskörű elsajátítása mélyebb szociális megértést feltételez.  Mivel az autizmus spektrum 

zavarok lényegi jellemzője a szociális megértés sérülése, az érintett tanulók esetében 

elsősorban a tények, ismeretek, együttélési szabályok elsajátítása kap prioritást.     

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Az autizmusban azonosított kognitív sérülések jellege miatt (végrehajtó működések zavara, 

naiv tudatelméleti sérülés) e kompetencia fejlesztésekor általában sokféle képesség, készség 

célzott, egyénre szabott, intenzív fejlesztésére van szükség. A szükséges képességek többsége 

(pl. tervezés, szervezés, irányítás, hatékony kommunikáció, csapatmunka, kreativitás) az 

autizmussal élő tanulók esetében sérült, illetve hiányozhat. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A Nat által meghatározott ismeretek az egyéni képességektől függően sajátíthatók el. A 

képességek terén a típusos nehézségek mellett szintén nagy egyéni különbségek mutatkoznak 

az autizmus spektrumán. A felnőttkori munkavállalásra való felkészítés, az egyén 

erősségeihez illeszkedő foglalkozások körének meghatározása prioritást kap. 
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési cél  fontos terápiás lehetőséget 

jelent. A művészeti tevékenységek a szabadidő tartalmas eltöltésében is jelentős szerepet 

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

emberiesség elleni, azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése 

és etikai alapú megítélése, különösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal kapcsolatban 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A Nat által meghatározott ismeretek az egyéni képességektől függően sajátíthatók el. A 

művészetek sokoldalúan segíthetik az autizmus-specifikus egyéni fejlesztést. Az autizmus 

spektrum zavarral küzdő tanulók között lehetnek kiemelkedő zenei, rajz vagy egyéb művészi 

tehetséggel bíró gyermekek.  

A hatékony, önálló tanulás 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében minden esetben egyénileg azonosítjuk 

a hatékony és önálló tanuláshoz szükséges feltételek meglétét, majd a felmérés alapján egyéni 

fejlesztési célokat tűzünk ki. A szükséges feltételek közül a sérülés természete miatt általában 

számolni kell a gyenge, vagy sérült motivációval, az énkép, önismeret hiányával, 

töredékességével. A tanulás tanítása során alapvető fontosságú arra alapozni, hogy a tanuló 

mely ismeretek, tudások, képességek birtokában van, illetve milyen kialakulóban lévő 

képességekre építhetünk. 

Az önállóság elősegítésének egyik fontos módszertani eszköze az élő nyelv és a szociális 

közvetítés helyettesítése, kiegészítése egyénre szabott vizuális környezeti támpontokkal. Az 

informatikai eszközök egyénre szabott alkalmazása elősegíti a fejlődést. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A Nat által meghatározott ismeretek e területen is az egyéni képességektől függően 

sajátíthatók el. A munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése prioritást kap az érintett 

tanulók iskolai nevelése-oktatása során. Az autizmussal élő tanulók között lehetnek olyan, az 

autizmus mellett értelmi fogyatékossággal is küzdő gyermekek, akik nem, vagy kortársaiknál 

jóval később sajátítják el az írást, olvasást, számolást, ill. az IKT-eszközök használatát.  

Az értelmi és nyelvi képességektől függetlenül hiányozhatnak a hatékony és önálló tanulás 

egyes feltételei: a tartós, irányítható figyelem, a motiváció, a tanulás céljának, jelentőségének 

megértése. Hiányozhatnak a csoportos helyzetben való tanulás kognitív és viselkedéses 

feltételei, ezért szükség lehet az új ismeretek egyéni helyzetben való tanítására. 

A tanulás iránti pozitív attitűd gyakran csak a saját érdeklődési kör esetében jelenik meg, 

egyébként számolnunk kell az újdonságokkal szembeni ellenállásra 

 

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 

részletes szabályai 
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Enyhén értelmi fogyatékos tanulók alapfokú nevelésében, oktatásában (1-8. 

évfolyam) 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban és 

az ezekre épülő további tartalmakban is figyelembe veszi a jövőben várható társadalmi, 

gazdasági változásokat, valamint az ezzel összefüggésben megjelenő, a köznevelés egészére 

vonatkozó célokat és feladatokat. A kerettantervi rendszer az enyhén értelmi fogyatékos 

tanulók esetében is prioritásként értelmezi azokat a személyiség-, készség- és 

képességfejlesztési tartalmakat, amelyek az egyén és a társadalom számára egyaránt 

nélkülözhetetlenek. 

A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul. 

Célok és feladatok  

Az alapfokú nevelés-oktatás alsó szakaszában a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés 

funkciók fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált 

eljárások, tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik 

szükségessé. A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki 

tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott 

tevékenységnek. A tanuló fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek 

megfelelően kell módosulnia a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. Az 

alsó tagozat első évfolyamán javasolt tananyag elsajátítására – a Nemzeti alaptanterv által 

biztosított lehetőséggel élve – ajánlott egy tanévnél hosszabb időtartamot tervezni. A 

hosszabb időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű 

elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, 

állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási tevékenységet tesz lehetővé a tanulók számára. 

Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag 

aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre 

való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú a stressz- és 

feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban. 

Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak 

bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi fontosságú. Ennek etikai 

alapú megközelítése valamennyi tanórai és – a nevelési célzatú foglalkozások között 

kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – a tanórán kívüli foglalkozásban is 

elengedhetetlen.     

Az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a közösségfejlesztés 

céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia fontosságára, a velünk élő 

nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és államalkotó szerepére. 

 

Az 1–2. évfolyamon a fő cél a személyiség biztonságérzetének megteremtésével, az egyéni 

diagnosztikára épülő funkcionális képességfejlesztéssel elérni az egyénhez viszonyítva azt a 

legoptimálisabb adaptív állapotot, amely elégséges előfeltétele a tantárgyi rendszerű 

fejlesztésnek. 

Olyan fejlettségi szintre kell hozni a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciókat – a 

gyógypedagógia eszközrendszerének, módszereinek, terápiáinak felhasználásával –, hogy a 

tanuló az alapvető kultúrtechnikák elsajátítására a sérülésének, állapotának megfelelő idő 

biztosítása mellett felkészült legyen. A tanulókat fogékonnyá, befogadóvá kell tenni a 

környezet, a közvetlen megtapasztalható természet és a társas kapcsolatok iránt, miközben tág 

teret adunk az életkori sajátosságoknak, a fejlettségnek megfelelő gyermekjátéknak és 

mozgásnak, mindezzel felkeltve érdeklődésüket a tanulás iránt. 

A 3–4. évfolyamon a cél az alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése a tanulók egyéni 

háttértényezőinek figyelembevételével, a pszichés funkciók fejlesztésének stratégiáját 
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tartalmazó egyéni fejlesztési tervek alapján, tantárgyi rendszerben végzett intenzív fejlesztési 

folyamatban. 

Kiemelt feladat a személyiség érésének, az önismeret fejlődésének elősegítése a tanulási, 

viselkedési szokások elsajátításával, magatartási normák közvetítésével; a sérülésből, a 

fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek leküzdésének, a jól működő funkciók 

továbbfejlődésének segítése individualizált programok, terápiák, differenciáló pedagógiai 

eljárások alkalmazásával. 

A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további 

fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az 

elsajátított tanulási szokásokra irányul. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. 

A tudásgyarapítást, a képességek, a személyiség fejlesztését a konkrét tapasztalásokra 

alapozva a gondolkodási funkciók különböző sérülését, eltérő ütemű fejlődését figyelembe 

véve kell elérni. 

Az 5–6. évfolyamon a cél a tevékenységek számának és minőségének növelésével, az önálló 

tanulás képességének fejlesztésével az alapvető kultúrtechnikák használatának eszközszintűvé 

tétele, valamint az intenzív személyiségfejlesztés. 

Ehhez szükséges az alapkészségek megerősödésének biztosítása a tanulói tevékenységek 

középpontba állításával, a gyakorlás lehetőségeinek megteremtésével, továbbá a konkrét 

megtapasztaláson alapuló tudásgyarapítás erősítése a gondolkodási funkciók különböző 

sérülését, eltérő ütemű fejlődését figyelembe véve. A tantárgyi tartalmakat, a 

tevékenységeket, feladatokat, a terápiás célú eljárásokat a fejlődés egyéni üteméhez, a 

módosult tanulási képességhez kell igazítani. Végső soron mindennek meg kell alapoznia a 

tanulók felkészítését az önálló életvitelre és önálló munkavégzésre, a tanulói képességkultúra 

fejlettségéhez igazodó készségfejlesztő iskolai továbbtanulásra, társadalmi beilleszkedésre. 

A 7–8. évfolyam legfontosabb 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 

A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek 

tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű az 

alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek keretén belül az 

Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyekszünk a 

tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni.  

Középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók alapfokú nevelésében –oktatásában (1-

8. évfolyam) 

Célok, feladatok: 

Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva biztosítható a középsúlyosan 

értelmi fogyatékos tanulók személyiségének harmonikus fejlődése. 

A képzés célja kialakítani a helyes közösségi magatartást, az együttműködési képességet és a 

szocializációs készséget a hiányosan működő képességek korrekciója, a hátrányok 

csökkentése érdekében, miközben folyamatos motivációval, az érdeklődés fenntartásával 

valósul meg a jól működő funkciók fejlesztése.  

A képzés feladata minél nagyobb mértékben előkészíteni az önálló vagy támogatott 

életvezetés lehetőségét, kialakítani a környezethez való kötődés igényét, a közösségi 
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alkalmazkodást és elfogadást, törekedve az önérvényesítéssel és önálló döntési képességgel 

rendelkezés kialakítására, a tanuló felkészítésére a lehető legeredményesebb társadalmi 

integrációra. 

Az intézménytípus megalapozza a tanulói képességekhez és érdeklődéshez igazodó, 

készségfejlesztő iskolai képzésben történő részvétel és a gyakorlati munkavégzés feltételeit 

úgy, hogy fokozott figyelmet fordít azoknak a kompetenciáknak a fejlesztésére, amelyre a 

középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulóknak az iskolai oktatás után szükségük lehet (a 

készségfejlesztő iskola évfolyamain, napközi otthonokban, családban, lakóotthonokban, védő 

vagy integrált munkahelyeken). 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelésében kiemelt figyelmet kell fordítani az 

egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával a képességstruktúra 

hiányosságainak kompenzálására, az épen maradt funkciók feltárásával és azokra építéssel. A 

pedagógusoknak feladatuk a gyakorlatorientált, a mindennapi élet tevékenységeire felkészítő 

képzés megvalósítása, az életvezetési technikák megalapozása, elsajátíttatása, gyakoroltatása. 

A személyiség gazdagítása érdekében az önelfogadásra és mások elfogadására a toleráns 

magatartás kialakításával tehet szert a gyermek/tanuló. 

A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi 

képesség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozások során.     

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól 

érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol 

minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva. 

A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő megvalósítás 

bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, iskolán kívüli 

programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.).  

A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem 

előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

Középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam  

A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe 

illesztése, alkalmazása, a védő-irányító, de az önálló személyiséget is kibontakoztató 

fejlesztés. A cél olyan ismeretek és készségek elsajátítása, amelyek elősegítik, hogy a tanulók 

az iskoláskort követően önmagukat minél jobban el tudják látni, környezetükben képesek 

legyenek tájékozódni és tevékenykedni, képességeikhez mérten munkavállalóvá válni. 

Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag 

aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre 

való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú a stressz- és 

feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban. 

Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak 

bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi fontosságú. Ennek etikai 

alapú megközelítése valamennyi tanórai és – a nevelési célzatú foglalkozások között 

kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – a tanórán kívüli foglalkozásban is 

elengedhetetlen.     

Az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a közösségfejlesztés 

céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia fontosságára. 
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 Kompenzálni az értelmi akadályozottságból adódó nyelvi fejlődési zavart, fejleszteni a 

meglévő nyelvi képességeket, készségeket. 

 Megközelíteni a köznyelvi beszédet, az olvasás-írást eszközként használni, a hétköznapi 

kommunikációban a kommunikációs helyzet körülményeinek megfelelő beszédstílust 

elérni 

 A szakma tanításánál szükséges számolási - mérési területek súlypontos fejlesztése. 

 A társadalmi integrációt biztosító ismeretek és gyakorlati tapasztalatok elsajátítása a 

tantárgyak témaköreiben meglévő tartalmaknak megfelelően.  

 Bővíteni és elmélyíteni a természeti környezetről és egészségügyi ismeretekről meglévő 

korábbi ismereteket. 

 Jártasságokat, készségeket, képességeket kialakítani, melyek hozzásegítenek az 

egészséges életmód éléséhez. 

 A környezetvédelmet oly módon elsajátítani, hogy a környezet megóvása váljon szokássá.  

 Szélesebb körű ismeretet nyújtani, hogy ezek segítsenek az ismeretlentől való félelem, 

valamint a kompetencia hiányból eredő szorongástól való megszabadulásban. 

 A világról, természetről meglévő ismeretek bővítése.  

 A környezet és az egészséges életmód iránti felelősség kialakítása. 

 A meglévő praktikus ismeretek bővítése és fejlesztése. 

 Megismertetni alapszinten a számítástechnikai és az irodatechnikai eszközöket, elérni, 

hogy jártasságot szerezzen azok kezelésében. 

 A kreatív önkifejezés igényét kialakítani és ápolni a vizuális művészetek eszköztárának 

felhasználásával. 

 Az érdeklődést felkelteni a különböző művészeti ágak és műalkotások iránt. 

 Elősegíteni sikerélmény biztosításával a feszültség-feldolgozás folyamatát, és a pozitív 

önértékelés kialakulását. 

 Esztétikai érzékét, érzelemvilágát gazdagítani zenei élmények segítségével. 

 Motivációt fenntartani a sokszínű zenei élmények befogadására, rendezvényeken való 

aktív szereplésre, részvételre, az örömteli közös éneklésre. 

 Komplex zenei, mozgásos, dramatikus eszközökkel a tanuló emocionális és kognitív 

funkcióit kibontakoztatni. 

 Az önkifejezést, pozitív önértékelést elősegíteni sikerélményt nyújtani szereplések által. 

 A rendszeres mozgás, testedzés, az egészséges életmód iránti igényt kialakítani. 

 Az egészséges testi fejlődést biztosítani. 

 Azon ismereteit, jártasságait, képességeit kialakítani, fejleszteni, melyek a későbbi 

mozgásos cselekvési biztonságát, rendszeres fizikai aktivitását megalapozzák. 

 Hozzásegíteni a tanulót várható jövője szempontjából reális elképzelések kialakításához. 

 Olyan feladat- és munkavégzéshez szükséges képességeket, tulajdonságokat erősíteni, 

melyeket a szakképzésen, vagy az intézmény elhagyása után leginkább tud hasznosítani.  

 Figyelmét, érdeklődését az elsajátítandó szakmákra irányítani, ezekhez az eddig tanult 

ismereteket rendszerezni. 

 A gyakorlati tevékenységekben javítani a feladatvégzés minőségét, a feladatvégzés 

közbeni kitartást, munkatempót. 
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Középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók 11- 12. évfolyam 

 Olyan tanulói kompetenciák kialakítása, amelyek megalapozzák a minél teljesebb 

önállóságot az iskolai évek után. 

 A tanulók felkészítése majdani felnőttkori lehetőségeikre.  

 Bővüljön a tanulók érdeklődési köre, fejlődjön figyelmük, esztétikai érzékük, ízlésük. 

 Szerezzenek praktikus ismereteket, és élvezzék az alkotó munka örömét. 

 Fejleszteni a tanulók kommunikációs és szocializációs szintjét. 

 Szerezzenek jártasságot az egyszerűbb munkafogások elsajátításában, munkafolyamatok 

elvégzésében. 

 Elérni, hogy az eszközöket, szerszámokat, anyagokat rendeltetésszerűen, balesetmentesen 

használják. 

 Vegyenek részt környezetük tisztántartásában, ápolásában, díszítésében. 

 Tudják értékelni a saját és társaik által végzett munkát. 

 Törekedjenek a harmonikus munkakapcsolat kialakításaira. 

 Tudják megválasztani a munkafolyamatokhoz szükséges eszközöket, anyagokat és azokat 

rendeltetésszerűen, balesetmentesen használják. 

 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 képzés során a fejlesztést úgy kell megvalósítani, hogy biztosítva legyen a 

tevékenységek változatos, egymásra épülő folyamata, lehetőséget biztosítson a megfelelő 

gyakorlásra, figyelembe vegye az egyéni haladási képesség ütemét és legyen lehetőség a 

sikerélmény elérésére, amely a további tevékenységek és gyakorlás alapvető motivációját 

biztosítja. 

 A képzés során elsajátított munkafázisok folyamatos gyakorlásával járuljon hozzá a 

tanulók önálló munkavégzési képességeinek alakításához, a folyamatos munkavégzéshez 

való alkalmassághoz. 

 Kompenzálni az értelmi akadályozottságból adódó nyelvi fejlődési zavart, fejleszteni a 

meglévő nyelvi képességeket, készségeket. 

 Megközelíteni a köznyelvi beszédet, a hétköznapi kommunikációban a kommunikációs 

helyzetnek megfelelő beszédstílust elérni. 

 Elérni, hogy a tanulók az olvasás-írást eszközként használják. 

 Segíteni a fogalmi gondolkodás fejlődését, a műveletek gyakorlása révén, és azoknak az 

ismereteknek és képességeknek megszerzését, melyekre a gyakorlati életben szükség van. 

Felkészíteni a számolási, mérési ismeretek oktatásával a készségfejlesztő iskolai képzésre. 

 A fiatal felnőtt az oktatásból kikerülve megfelelő ismeretekkel és gyakorlati 

tapasztalatokkal rendelkezzen a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. Megtanítani a 

társadalom elvárásaira, normáira, és arra, hogy érezze szükségét ezek betartásának. Olyan 

ismereteket közvetíteni, hogy ne érezze idegennek az őt körülvevő világot, kapcsolatokat 

tudjon létesíteni, tudjon segítségért folyamodni, és kerülje el, tudjon védekezni a 
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lehetséges veszélyekkel szemben. 

 A társadalmi integrációt biztosító ismeretek és gyakorlati tapasztalatok oktatása a tantárgy 

témaköreiben meglévő tartalmaknak megfelelően. 

 A rendszeres mozgás, testedzés, az egészséges életmód iránti igényt kialakítani. 

 A tanuló egészséges testi fejlődését biztosítani. 

 A tanuló azon ismereteit, jártasságait, képességeit kialakítani, fejleszteni, melyek a 

későbbi mozgásos cselekvési biztonságát, rendszeres fizikai aktivitását megalapozzák. 

 A fizikai képességek, testi adottságok, állóképesség és a mozgásharmonizáció fejlesztése. 

 A fizikai képességek, testi adottságok, állóképesség és a mozgásharmonizáció fejlesztése. 

 Kiemelt fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása. 

 Kiemelt fontosságú a tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az 

egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre való szocializálása. 

 Kulcsfontosságú a stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak 

elsajátíttatása a mindennapokban. 

 Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak 

bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi fontosságú. Ennek etikai 

alapú megközelítése valamennyi tanórai és – a nevelési célzatú foglalkozások között 

kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – a tanórán kívüli foglalkozásban is 

elengedhetetlen.  

 Az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a közösségfejlesztés 

céljait is szolgáljuk, de rámutatunk a tolerancia fontosságára. 

 

Autizmus spektrumzavarral küzdő középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók 

alapfokú és középfokú nevelésének –oktatásának szakasza (1–12. évfolyam) 

Célok, feladatok: 

Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva biztosítható az autizmussal élő 

tanulók személyiségének harmonikus fejlődése. 

A képzés célja kialakítani a helyes közösségi magatartást, az együttműködési képességet és a 

szocializációs készséget a hiányosan működő képességek korrekciója, a hátrányok 

csökkentése érdekében, miközben folyamatos motivációval, az érdeklődés fenntartásával 

valósul meg a jól működő funkciók fejlesztése.  

A képzés feladata minél nagyobb mértékben előkészíteni az önálló vagy támogatott 

életvezetés lehetőségét, kialakítani a környezethez való kötődés igényét, a közösségi 

alkalmazkodást és elfogadást, törekedve az önérvényesítéssel és önálló döntési képességgel 

rendelkezés kialakítására, a tanuló felkészítésére a lehető legeredményesebb társadalmi 

integrációra. 

Az intézménytípus megalapozza a tanulói képességekhez és érdeklődéshez igazodó, 

készségfejlesztő iskolai képzésben történő részvétel és a gyakorlati munkavégzés feltételeit 
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úgy, hogy fokozott figyelmet fordít azoknak a kompetenciáknak a fejlesztésére, amelyre az 

autizmussal élő tanulóknak az iskolai oktatás után szükségük lehet (a készségfejlesztő iskola 

évfolyamain, napközi otthonokban, családban, lakóotthonokban, védő vagy integrált 

munkahelyeken). 

Az autizmussal élő tanulók nevelésében kiemelt figyelmet kell fordítani az egyénre szabott 

terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával a képességstruktúra hiányosságainak 

kompenzálására, az épen maradt funkciók feltárásával és azokra építéssel. A pedagógusoknak 

feladatuk a gyakorlatorientált, a mindennapi élet tevékenységeire felkészítő képzés 

megvalósítása, az életvezetési technikák megalapozása, elsajátíttatása, gyakoroltatása. A 

személyiség gazdagítása érdekében az önelfogadásra és mások elfogadására a toleráns 

magatartás kialakításával tehet szert a gyermek/tanuló. 

A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok útján való 

értékelése.  Törekedni kell a környezeti nevelés során, a tanórán kívüli környezetben történő 

megvalósítás bővítésére, a lehetőségek kihasználására. A tanulókat fizikailag aktív, 

egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre 

szocializáljuk. Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a 

mindennapokban. 

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól 

érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol 

minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva 
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 Mindennapos testnevelés 
Intézményünk a mindennapi testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg, 

melyből heti két óra a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben (2011. 

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27§.(11)) meghatározott oktatási formákkal, 

műveltségterületi oktatásban történik testnevelés óra keretében. 

2013. szeptember 1-től kezdődően az 1. és 5. évfolyamokon (a későbbiekben pedig felmenő 

rendszerben a többi évfolyamon is) a mindennapos testnevelés a kerettantervben 

meghatározottak szerint heti 5 alkalommal tanítási órák keretében valósul meg, különös 

tekintettel  a gerincvédelemre. A kerettanterv által meghatározott, úszással töltendő 

testnevelés órák megvalósítása a Nyíregyházi Tankerületi Központ által meghatározott 

osztályfokon és elkészített ütemezésben történik.  5. osztálytól felfelé az Intézményünkbe járó 

tanulóink fizikai, fittségi állapotát a Netfit (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt) 

elnevezésű program keretében különböző gyakorlatokkal mérjük fel a január 5. és május 27. 

közé eső mérési időszakban. A felmérést az érintett osztályok testnevelés / mozgásnevelés 

tantárgyát tanító gyógypedagógusai végzik, az eredmények elektronikus rendszerben történő 

rögzítésével együtt. 
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 A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai 
A szabadon választható tantárgyak körét a tanulók fejlesztése érdekében beépítjük a tanulók 

óratervébe. A szabadidős tevékenységekbe, az intézményben működő szakkörök, érdeklődési 

körök, sportkörök tevékenységébe diákjaink saját belátásuk, érdeklődésük alapján szabadon 

bekapcsolódhatnak.  
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 A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának, 

szorgalmának ellenőrzési és értékelési módjai, formái , a 

tanulók jutalmazásával, elmarasztalásával összefüggő elvek 

 
A tanulók tanulmányi munkájának, ellenőrzési és értékelési módjai, formái  

Az ellenőrzés célja: 

 informálódni, a tanuló tananyagban való előrehaladásáról, 

 a tanulási tevékenység megerősítése, magabiztos, sikeres teljesítményre való 

ösztönzés. 

Az ellenőrzés alapelvei: 

- Legyen rendszeres, folyamatos megfigyelésen alapuló, 

- differenciált, egyénre szabott legyen, 

- feleljen meg a tanulók értelmi képességeinek, a tantárgy jellegének. 

Az ellenőrzés szól: 

- a pedagógusnak – diagnosztikai útmutatás – a tanuló fejlettségi szintjéről, útmutató a 

további célok, feladatok meghatározása, a differenciált foglalkozás megtervezéséhez, 

- visszajelzés a gyermek teljesítményszintjéről. 

Az értékelés célja  

Diagnosztikus visszajelzés a szülő, tanuló és pedagógus felé 

a magabiztos, sikeres teljesítményre való ösztönzés. 

Az értékelés alapelvei: 

- fejlesztő hatású legyen 

- önmagához mért fejlődést mutasson. 

- ösztönző hatású legyen, 

- differenciált, egyéni vonatkozású,  

- feleljen meg a tanuló értelmi képességeinek, életkorának a tantárgyak jellegének, 

segítse a reális önértékelést, 

Az értékelés szól: 

- a szülőknek tájékoztatást ad a gyermeke magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. 

- a  tanulónak, motiváció a sikeres tanulásra való ösztönzés érdekében. 

Értékeljük: 

- a tanuló önmagához mért fejlődését, a képességek minőségi, mennyiségi 

gyarapodását, 

- a tanuló szociális képességének, magatartásának, viselkedésének fejlődését. 

Az értékelésbe a gyermek tanórai munkáját, aktivitását, együttműködési képességét is 

beszámítjuk. 

Az értékelés, minősítés alapformái: 

Érdemjegy: a tanév folyamán a tanár a tanuló írásbeli és szóbeli teljesítményeit rendszeresen 

érdemjegyek adásával minősíti. 

Osztályzat: félévi és év végi osztályzat, mely a jelzett időszakok alatti tanulmányi eredményt 

minősíti. 

Szöveges értékelés: félévi és év végi  szöveges   minősítés. 
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Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formái 

Enyhén értelmi fogyatékos tanulók tagozata (1-8 évfolyam) 

Mit? Mikor? Milyen módon? Ki? 

Magatartás 

Szorgalom 

Havonta Megfigyelés. 

Szövegesen, naplóba, 

ellenőrzőbe 

Osztályvezető. 

Nevelőtanár. 

Gyermekfelügyelő 

Gyógypedagógiai 

asszisztens  

Tantárgyi tudás 

 

Havonta, ill. a 

témakörök végén 

Témazáró. 

Szövegesen, ill. érdemjeggyel 

naplóba, ellenőrzőbe.  

Osztályvezető. 

Szaktanár 

Folyamatosan Órai munka, füzetvezetés. 

Szövegesen, ill. érdemjeggyel 

naplóba, ellenőrzőbe. 

Osztályvezető. 

Szaktanár 

Félévkor, év végén Felmérő, tudáspróba. 

Szövegesen, ill. érdemjeggyel 

naplóba, ellenőrzőbe 

Osztályvezető. 

szaktanár 
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Egyéb mérési pontok 

Képesség. 1.osztály 

(szeptember) 

A tanulóval kapcsolatos 

dokumentáció tanulmányozása, a 

tanuló megismerése 

megfigyeléssel, irányított 

beszélgetéssel,  

Osztályvezető. 

Tantárgyi tudás, 

képesség. 

Új tanulók 

(szeptember) 

A tanulóval kapcsolatos 

dokumentáció tanulmányozása, a 

tanuló megismerése 

megfigyeléssel, irányított 

beszélgetéssel, tantárgyi tudás 

mérése az előző évfolyam 

felmérője segítségével 

Osztályvezető. 

Kiegészítő 

vizsgálatok 

Szeptember. Szükség esetén. Osztályvezető 

Logopédus 

Gyógytestnevelő 
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Középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók iskolája (1-12. évfolyam) 

A mérés tárgya Ideje, 

rendszeressége 

Mérés módja, értékelés 

megjelenése 

Az értékelést 

végző 

Tantárgyi tudás  Tanév elején  Írásbeli felmérés és / vagy 

Szóbeli felmérés  

Értékelés: az e-napló adta 

lehetőségekkel a törvényi 

meghatározásokat figyelembe 

véve, naplóba, ellenőrzőbe 

Tantárgyat 

gondozó  

Tantárgyi tudás  havonta  Írásbeli felmérés és / vagy 

Szóbeli ellenőrzés és / vagy 

Alkotó produktum 

Értékelés: az e-napló adta 

lehetőségekkel a törvényi 

meghatározásokat figyelembe 

véve, naplóba, ellenőrzőbe 

Tantárgyat 

gondozó  

Tantárgyi tudás  1. félév  Írásbeli felmérés felmérő alapján, 

és / vagy Szóbeli ellenőrzés, és / 

vagy 

Alkotó produktum.  

Értékelés: az e-napló adta 

lehetőségekkel a törvényi 

meghatározásokat figyelembe 

véve, naplóba, ellenőrzőbe 

Tantárgyat 

gondozó  

Tantárgyi tudás  Tanév végén  Írásbeli felmérés felmérő alapján, 

és / vagy Szóbeli ellenőrzés, és / 

vagy 

Alkotó produktum.  

Értékelés: a törvényi 

meghatározásokat figyelembe 

véve, napló, bizonyítvány,  

törzslap.  

Tantárgyat 

gondozó  

Magatartás, tájékozódás 

a  

környezetben, 

munkához való 

viszonya  

Havonta  

1. félév 

Az e-napló adta lehetőségekkel Team Tagok:  

osztályfőnök  

 nevelőtanár  

 szaktanárok  

Magatartás, tájékozódás 

a  

környezetben, 

munkához való 

viszonya  

Tanév végén  Az e-napló adta lehetőségekkel: 

napló, bizonyítvány, törzslap.  
Team Tagok:  

 osztályfőnök  

 nevelőtanár  

 szaktanárok  

Diagnosztikus jellegű 

célzott pedagógiai 

értékelés:  

P. A. C. I., P. A. C. II.  

(egyéni 

képességfejlődés)  

tanév végén  Teszt  Osztályfőnök  

P. A. C. I., P. A. C. II.  

(egyéni 

képességfejlődés) 

új tanuló esetén 

érkezéskor és tanév 

végén 

Teszt  Osztályfőnök  

Egyéb diagnosztikus 

értékelés  

aktuálisan  Probléma jellegének megfelelően Szakember 
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Autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók (1-12. évfolyam) 

A tanulók tantárgyi teljesítményeinek értékelése 

Az érdemjegyek kialakításakor az értékelés alapja intézményünkben 

 A gyermekek tanórai munkája, aktivitása, önállósága. 

 A füzet-, és munkafüzet vezetésének elemzése a tartalom, külalak 

figyelembe vételével. 

 Az időszakos, saját összeállítású tudáspróbák, szóbeli számonkérések 

és az év végi felmérőlapok eredménye. 

Mit mérünk? Mikor? Milyen módon? Ki? 

Tantárgyi tudás Havonta 

 

E-Naplóba Tantárgyat gondozó 

Tantárgyi tudás 1. félév Írásbeli felmérés 

felmérő alapján E-

Naplóba, ellenőrzőbe. 

Tantárgyat gondozó 

Tantárgyi tudás Tanév végén Írásbeli felmérés 

felmérő alapján. 

Érdemjeggyel: napló, 

bizonyítvány, törzslap. 

Tantárgyat gondozó 

Magatartás, tájékozódás a 

környezetben, munkához 

való viszonya 

Havonta E-Naplóba  Az e-napló 

adta lehetőségekkel 
Team Tagok: 

 osztályfőnök 

 nevelőtanár 

 gyermekfelügyelő 

 szaktanárok 

 óraadók 

Magatartás, tájékozódás a 

környezetben, munkához 

való viszonya 

1. félév Érdemjeggyel E-

Naplóba  

ellenőrzőbe. 

Magatartás, tájékozódás a 

környezetben, munkához 

való viszonya 

Tanév végén Érdemjeggyel:  E-

Naplóba, bizonyítvány, 

törzslap. 

Diagnosztikus jellegű célzott pedagógiai értékelés: 

TEACCH program 

informális felmérések 

Tanév elején Kérdőív Osztályvezető 
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 A tanuló önmagához viszonyított fejlődésének figyelembe vétele.  

 Az új tanulásszervezési eljárások alkalmazása során végzett 

tevékenység. 

A tantárgyi dicséretben részesített tanuló tantárgyi osztályzata „jeles” helyett „kitűnő”. 

Tantárgyi dicséretben részesülhet az a tanuló, aki az adott tantárgyból a tanév folyamán 

kiemelkedő teljesítményt nyújt, ill. rendezvényeken, versenyeken képviseli osztályát, 

iskolánkat. 

Jeles (5) az érdemjegye a tanulónak: 

 Ha a tantervi követelményeket kiválóan teljesíti. 

 Ha a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni. 

Jó (4) az érdemjegye a tanulónak: 

 Ha a tantervi követelményeket megbízhatóan, kevés hibával teljesíti. 

 Ha a tananyagot ismeri, és kevés segítséggel képes alkalmazni. 

Közepes (3) az érdemjegye a tanulónak: 

 Ha tantervi követelményeket sok hibával teljesíti. 

 Ha a tananyagot hiányosan ismeri és sok segítséggel képes alkalmazni.  

Elégséges (2) az érdemjegye a tanulónak: 

 Ha csak a minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. 

 Ha az ismeretek alkalmazására csak segítséggel képes. 

Elégtelen (1) az érdemjegye a tanulónak: 

 Ha a tantervi követelmények minimumát tanári segítséggel sem tudja 

teljesíteni. 

Tanulmányi munka értékelése a tanulásban akadályozottak általános iskolájának 

alsó tagozatán, 1-4 évfolyamon 

Az 1. évfolyamon év közben, félévkor és év végén, és a 2. évfolyamon az első félévben és 

félévkor a tanulók követelményrendszerhez viszonyított teljesítményének minősítésére 

minden tantárgyból szöveges értékelést alkalmazunk.  

A szöveges értékelésekben a következő kifejezéseket használjuk: 

 Kiválóan megfelelt  

 Jól megfelelt  

 Megfelelt  
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 Felzárkóztatásra szorul  

Kiválóan megfelelt a minősítése a tanulónak, ha  

 Ha a tantervi követelményeket kiválóan teljesíti. 

 Ha a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni. 

Jól megfelelt a minősítése a tanulónak, ha  

 Ha a tantervi követelményeket megbízhatóan, kevés hibával teljesíti. 

 Ha a tananyagot ismeri, és kevés segítséggel képes alkalmazni. 

Megfelelt a minősítése a tanulónak, ha 

 Ha tantervi követelményeket teljesíti, de ismeretei bizonytalanok 

 Tevékenységében  sok segítséget igényel 

Felzárkóztatásra szorul a minősítése a tanulónak,  

 Ha csak a minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. 

 Ha az ismeretek alkalmazására csak segítséggel képes 

A tantárgyi dicséretben részesített tanuló a szöveges értékelésben a „Kiválóan megfelelt” 

helyett „Kitűnően megfelelt” minősítést kap.  

Második évfolyam második félévétől év közben, 3. és 4. évfolyamon év közben, félévkor és 

év végén a hagyományos ötfokú skálát alkalmazzuk:  

 jeles (5) 

 jó (4) 

 közepes (3) 

 elégséges (2) 

 elégtelen (1) 

Az alsó tagozaton a „Magyar nyelv és irodalom” tantárgyat egy egységnek tekintjük, és így az 

értékelések során a tantárgy egészére vonatkozóan egy minősítést adunk. A kiadott 

értékelésbe minden értékelt területen nyújtott teljesítmény beleszámít.  

Mérési pontok: 

Az első évfolyamra érkező tanulók képességeinek feltárását személyre szabottan végezzük. A 

későbbi évfolyamokra érkező tanulóknál a tantárgyi tudás felmérése mellett az érintett 

pedagógusok tárják fel az esetlegesen elmaradást mutató területeket.  
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Minden évfolyamon, a tanév végén elvégezzük a tantervi követelményeknek megfelelően 

összeállított felméréseket. 

Tanulmányi munka értékelése a tanulásban akadályozottak általános iskolájának 

felső tagozatán, 5-8. évfolyamon 

Az 5-8. évfolyam a hagyományos 5 fokozatú skála alapján történik az értékelés.  

A magyar nyelv-és irodalom tantárgy óráinak sorszámozása a naplóban folyamatosan egy 

egységként történik, az értékeléskor a tanulók egy tantárgyi jegyet kapnak. 

Tantárgyak esetén: 

    Jeles (5) 

    Jó (4) 

    Közepes (3) 

    Elégséges (2) 

    Elégtelen (1) 

A tanulók teljesítményét csak egész jeggyel értékeljük, tört jeggyel nem értékelünk. 

Érdemjegyet kaphat a tanuló: szóbeli feleletre, kérdve – kifejtő, összefüggő szóbeli 

megnyilvánulásra, írásbeli munkára: (év eleji, félévi, év végi tudásszint felmérés, témazáró, 

tudáspróbák), önálló kiselőadásra, tanórai munkára, és munkadarabra, tantárgyi tanulmányi 

versenyen való eredményes részvétel esetén. 

Magántanuló vizsgáztatásának rendje a tanulásban akadályozott tanulók esetében: 

1-4. évfolyamokon: 

Magyar nyelv és irodalom  írásbeli és szóbeli  

Matematika  írásbeli 

Környezetismeret  szóbeli 

5-8. évfolyamokon: 

Magyar nyelv és irodalom       írásbeli és szóbeli  

Matematika       írásbeli 

Történelem/ Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  szóbeli 

Természetismeret       szóbeli 

Földrajz       szóbeli 
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Tanulmányi munka értékelése a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók 

tagozatán (1-12. évfolyam) 

Az ellenőrzés célja: 

 Diagnosztikus visszajelzés a szülő, tanuló és pedagógus felé, 

 informálódni, a tanuló tananyagban való előrehaladásáról, 

 a tanulási tevékenység megerősítése, magabiztos, sikeres teljesítményre való 

ösztönzés. 

Az ellenőrzés alapelvei: 

 Legyen rendszeres, folyamatos megfigyelésen alapuló, 

 differenciált, egyénre szabott legyen, 

 feleljen meg a tanulók értelmi képességeinek, a tantárgy jellegének. 

Az ellenőrzés szól: 

 a pedagógusnak – diagnosztikai útmutatás – a tanuló fejlettségi szintjéről, útmutató 

a további célok, feladatok meghatározása, a differenciált foglalkozás 

megtervezéséhez, 

 visszajelzés a gyermek teljesítményszintjéről. 

Értékelés célja: 

 magabiztos, sikeres teljesítményre való ösztönzés. 

Értékelés alapelvei: 

 fejlesztő hatású legyen 

 önmagához mért fejlődést mutasson. 

 ösztönző hatású legyen, 

 differenciált, egyéni vonatkozású, kritérium orientált, 

 feleljen meg a tanuló értelmi képességeinek, a tantárgyak jellegének, segítse a 

reális önértékelést, 

Az értékelés szól: 

 a szülőknek tájékoztatást ad a gyermeke magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről. 

 A tanulónak, motiváció a sikeres tanulásra való ösztönzés érdekében. 
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Értékeljük: 

 a tanuló önmagához mért fejlődését, a képességek minőségi, mennyiségi 

gyarapodását, 

 a tanuló szociális képességének, magatartásának, viselkedésének fejlődését. 

 Az értékelésbe a gyermek tanórai munkáját, aktivitását, együttműködési 

képességét is beszámítjuk. 

Az értékelés, minősítés alapformái: 

 Érdemjegy: a tanév folyamán a tanár a tanuló írásbeli és szóbeli teljesítményeit 

rendszeresen érdemjegyek adásával minősíti.  

 Osztályzat: félévi és év végi osztályzat, mely a jelzett időszakok alatti tanulmányi 

eredményt minősíti. 

 Szöveges értékelés: félévi és év végi részletes minősítés. 

 Az egyes minősítésekhez tartozó kritériumok a mellékletben találhatók. 

Az értékelés sajátos eszközrendszere: 

 a gyermek szociális képességének fejlődését, magatartását értékeljük 

 a tanult ismeretek alkalmazásának képességét figyeljük 

 a cselekvőképességet, pszichomotoros fejlődést, valamint a tantárgyi 

követelményekhez mért fejlődését kísérjük figyelemmel. 

 az értékelés/ minősítés formái:  

o szóbeli 

o írásbeli, szöveges értékelés 

o tárgyjutalmak, szimbólumok 

o alkotó munka eredményei 

Tanulmányi munka értékelése az értelmileg akadályozottak általános iskolája 

alsó tagozatán (1.-4. évfolyam)  
A tanulók értékelése félévkor tájékoztató füzetben, és naplóban, év végén bizonyítványban és 

naplóban, valamint törzslapon történik. A minősítést a követelményrendszerhez viszonyítottan, a 

következő kifejezésekkel rögzítjük:  

1. évfolyam félév és év vége, 2. évfolyam félév (4 fokozatú, szöveges minősítés):  

 Kiválóan megfelelt  

 Jól megfelelt  

 Megfelelt  

 Felzárkóztatásra szorul  
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2. évfolyam év végétől 4. évfolyam végéig numerikus értékelést (5 fokozatú) alkalmazunk 

valamennyi tantárgyból:  

A minősítést a követelményrendszerhez viszonyítottan, a következő módon rögzítjük   

 Jeles (5) 

 Jó (4) 

 Közepes (3) 

 Elégséges (2) 

 Elégtelen (1) 

 

A tantárgyi dicséretben részesített tanuló tantárgyi osztályzata Jeles helyett Kitűnő.  

 

1. évfolyam félév és év vége, 2. évfolyam félév 

Magántanuló vizsgáztatásának rendje: (Lásd: 10.3. Magántanuló vizsgáztatásának rendje) 

A közismeretei tantárgyakból az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, melyről 

jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 

 olvasás-írás: írásbeli és/vagy szóbeli vizsga  

 számolás-mérés: írásbeli vizsga  

 kommunikáció: írásbeli és/vagy szóbeli vizsga  

 

A magántanulók értékelése ugyan abban a formában történik, mint a többi tanulóé a fent említett 

tantárgyakból.  

 

2. évfolyam év végétől 4. évfolyam végéig  

Magántanuló vizsgáztatásának rendje: (Lásd: 10.3. Magántanuló vizsgáztatásának rendje) 

A közismeretei tantárgyakból az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, melyről 

jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 

 olvasás-írás/ olvasás –írás előkészítése/ olvasás –írás elemei: írásbeli és/vagy szóbeli vizsga 

 számolás-mérés/ számolás –mérés előkészítése/ számolás –mérés elemei: írásbeli vizsga  

 kommunikáció/ beszédfejlesztés és környezetismeret: írásbeli és/vagy szóbeli vizsga 

 

A magántanulók értékelése ugyan abban a formában történik, mint a többi tanulóé a fent említett 

tantárgyakból.  

 

Tanulmányi munka értékelése az értelmileg akadályozottak általános iskolája 

felső tagozatán (5.-8. évfolyam)  
A 5. évfolyamtól - 8. évfolyam végéig numerikusértékelést alkalmazunk valamennyi tantárgyból:  

A minősítést a követelményrendszerhez viszonyítottan, a következő módon rögzítjük  

 Jeles (5) 

 Jó (4) 

 Közepes (3) 

 Elégséges (2) 

 Elégtelen (1) 

 

A tantárgyi dicséretben részesített tanuló tantárgyi osztályzata Jeles helyett Kitűnő.  

 

Magántanuló vizsgáztatásának rendje: (Lásd: 10.3. Magántanuló vizsgáztatásának rendje) 
A közismeretei tantárgyakból az osztályozó vizsga írásbeli és / vagy szóbeli részből áll, melyről 

jegyzőkönyvet kell készíteni.  
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Olvasás-írás/ olvasás –írás elemei: írásbeli és / vagy szóbeli vizsga  

Számolás-mérés/ számolás –mérés elemei: írásbeli vizsga  

Környezetismeret / Környezet és egészségvédelem: írásbeli és / vagy szóbeli vizsga 

Társadalmi ismeretek/ Társadalmi ismeretek és gyakorlatok: írásbeli és / vagy szóbeli vizsga 

 

A magántanulók értékelése ugyan abban a formában történik, mint a többi tanulóé a fent említett 

tantárgyakból.  

 

Tanulmányi munka értékelése a készségfejlesztő iskolában (9.-10. évfolyam) 

A 9.évfolyam végétől - 10. évfolyam végéig numerikus értékelést alkalmazunk  valamennyi 

tantárgyból: 

A minősítést a követelményrendszerhez viszonyítottan, a következő kifejezésekkel rögzítjük 

 Jeles (5) 

 Jó (4) 

 Közepes (3) 

 Elégséges (2) 

 Elégtelen (1) 

A tantárgyi dicséretben részesített tanuló tantárgyi osztályzata Jeles helyett Kitűnő. 

Magántanuló vizsgáztatásának rendje: (Lásd: 10.3. Magántanuló vizsgáztatásának rendje) 

 A közismeretei tantárgyakból az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, melyről 

jegyzőkönyvet kell készíteni.  

Kommunikáció: szóbeli  

Számolás-mérés: írásbeli 

Társadalmi ismeretek: írásbeli vagy szóbeli 

Környezet és egészségvédelem: írásbeli vagy szóbeli 

A magántanulók értékelése ugyan abban a formában történik, mint a többi tanulóé a fent 

említett tantárgyakból. 

Tanulmányi munka értékelése a készségfejlesztő iskolában (11.-12. évfolyam) 

A 11. évfolyam végétől - 12. évfolyam végéig numerikusértékelést alkalmazunk valamennyi 

tantárgyból: 
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A minősítést a követelményrendszerhez viszonyítottan, a következő kifejezésekkel rögzítjük 

 Jeles (5) 

 Jó (4) 

 Közepes (3) 

 Elégséges (2) 

 Elégtelen (1) 

A tantárgyi dicséretben részesített tanuló tantárgyi osztályzata Jeles helyett Kitűnő. 

Készségfejlesztő iskolai vizsgáztatás 

Az I. szakképzés: Önálló életkezdésre felkészítés „Életvitel” szak:-ból: 

- a vizsgán valamennyi készségfejlesztő iskolai tanuló (értelmileg akadályozottak, autizmus 

spektrumzavarral küzdő középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók)  részt vehet, aki 

eredményesen elvégezte az adott képzés  12. évfolyamát. 

- Menete a 10.4. Készségfejlesztő iskolai vizsgáztatás fejezetben 

 

Tanulmányi munka értékelése az autizmus spektrumzavarral küzdő 

középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók általános iskolája alsó tagozatán (1.-4. 

évfolyam)   

A tanulók értékelése félévkor tájékoztató füzetben, év végén bizonyítványban történik. A 

minősítést a követelményrendszerhez viszonyítottan, a következő kifejezésekkel rögzítjük: 

1. évfolyam félév és év vége, 2. évfolyam félév (4 fokozatú, szöveges minősítés): 

 Kiválóan megfelelt 

 Jól megfelelt 

 Megfelelt 

 Felzárkóztatásra szorul 

Magántanuló vizsgáztatásának rendje: (Lásd: 10.3. Magántanuló vizsgáztatásának rendje) 

A közismeretei tantárgyakból az osztályozó vizsga írásbeli részből áll, melyről jegyzőkönyvet 

kell készíteni.  

 olvasás-írás/ olvasás –írás előkészítése: írásbeli vizsga 

 számolás-mérés/ számolás –mérés előkészítése: írásbeli vizsga 

 kommunikáció/ beszédfejlesztés és környezetismeret: írásbeli vizsga 

A magántanulók értékelése ugyan abban a formában történik, mint a többi tanulóé a fent 

említett tantárgyakból. 
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2. évfolyam év végétől 4. évfolyam végéig numerikus értékelést alkalmazunk  valamennyi 

tantárgyból: 

A minősítést a követelményrendszerhez viszonyítottan, a következő kifejezésekkel rögzítjük 

 Jeles (5) 

 Jó (4) 

 Közepes (3) 

 Elégséges (2) 

 Elégtelen (1) 

A tantárgyi dicséretben részesített tanuló tantárgyi osztályzata Jeles helyett Kitűnő. 

Magántanuló vizsgáztatásának rendje: (Lásd: 10.3. Magántanuló vizsgáztatásának rendje) 

A közismeretei tantárgyakból az osztályozó vizsga írásbeli részből áll, melyről jegyzőkönyvet 

kell készíteni.  

 olvasás-írás/ olvasás –írás előkészítése/ olvasás –írás elemei: írásbeli vizsga 

 számolás-mérés/ számolás –mérés előkészítése/ számolás –mérés elemei: írásbeli 

vizsga 

 kommunikáció/ beszédfejlesztés és környezetismeret: írásbeli vizsga 

A magántanulók értékelése ugyan abban a formában történik, mint a többi tanulóé a fent 

említett tantárgyakból. 

Tanulmányi munka értékelése az autizmus spektrumzavarral küzdő 

középsúlyosan értelmi fogyatékos  tanulók általános iskolája felső tagozatán (5.-8. 

évfolyam) 

A 5. évfolyamtól - 8. évfolyam végéig numerikusértékelést alkalmazunk valamennyi 

tantárgyból: 

A minősítést a követelményrendszerhez viszonyítottan, a következő kifejezésekkel rögzítjük 

 Jeles (5) 

 Jó (4) 

 Közepes (3) 

 Elégséges (2) 

 Elégtelen (1) 

A tantárgyi dicséretben részesített tanuló tantárgyi osztályzata Jeles helyett Kitűnő. 
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Magántanuló vizsgáztatásának rendje: (Lásd: 10.3. Magántanuló vizsgáztatásának rendje) 

 A közismeretei tantárgyakból az osztályozó vizsga írásbeli részből áll, melyről 

jegyzőkönyvet kell készíteni.  

Olvasás-írás/ olvasás –írás elemei: írásbeli vizsga 

Számolás-mérés/ számolás –mérés elemei: írásbeli vizsga 

Beszédfejlesztés és környezetismeret: írásbeli vizsga 

Környezetismeret: írásbeli vizsga 

Társadalmi ismeretek/ Társadalmi ismeretek és gyakorlatok: írásbeli  

Kommunikáció: írásbeli 

A magántanulók értékelése ugyan abban a formában történik, mint a többi tanulóé a fent 

említett tantárgyakból. 

Tanulmányi munka értékelése az autizmus spektrumzavarral küzdő 

középsúlyosan értelmi fogyatékos akadályozott tanulók készségfejlesztő 

iskolájában (9-10. évfolyam) 

A 9.évfolyam végétől - 10. évfolyam végéig numerikus értékelést alkalmazunk  valamennyi 

tantárgyból: 

A minősítést a követelményrendszerhez viszonyítottan, a következő kifejezésekkel rögzítjük 

 Jeles (5) 

 Jó (4) 

 Közepes (3) 

 Elégséges (2) 

 Elégtelen (1) 

A tantárgyi dicséretben részesített tanuló tantárgyi osztályzata Jeles helyett Kitűnő. 

Magántanuló vizsgáztatásának rendje: (Lásd: 10.3. Magántanuló vizsgáztatásának rendje) 

 A közismeretei tantárgyakból az osztályozó vizsga írásbeli részből áll, melyről 

jegyzőkönyvet kell készíteni.  

Kommunikáció: írásbeli  

Számolás-mérés: írásbeli 

Társadalmi ismeretek: írásbeli 

Környezet és egészségvédelem: írásbeli 
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A magántanulók értékelése ugyan abban a formában történik, mint a többi tanulóé a fent 

említett tantárgyakból. 

Tanulmányi munka értékelése az autizmus spektrumzavarral küzdő 

középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók készségfejlesztő iskolájában (11.-12. 

évfolyam) 

A 11. évfolyam végétől - 12. évfolyam végéig numerikusértékelést alkalmazunk valamennyi 

tantárgyból: 

A minősítést a követelményrendszerhez viszonyítottan, a következő kifejezésekkel rögzítjük 

 Jeles (5) 

 Jó (4) 

 Közepes (3) 

 Elégséges (2) 

 Elégtelen (1) 

A tantárgyi dicséretben részesített tanuló tantárgyi osztályzata Jeles helyett Kitűnő. 

Készségfejlesztő iskolai vizsgáztatás 

Az I. szakképzés: Önálló életkezdésre felkészítés „Életvitel” szak:-ból: 

- a vizsgán valamennyi készségfejlesztő iskolai tanuló (értelmileg akadályozottak, autizmus 

spektrumzavarral küzdő középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók)  részt vehet, aki 

eredményesen elvégezte az adott képzés  12. évfolyamát. 

- Menete a 10.4. Készségfejlesztő iskolai vizsgáztatás fejezetben 

Tanulmányi munka értékelése az autizmus spektrumzavarral küzdő enyhén 

értelmi fogyatékos tanulók általános iskolájának alsó tagozatás (1.-4. évfolyam)   

Az 1. évfolyamon, félévkor és év végén, és a 2. évfolyamon  félévkor a tanulók 

követelményrendszerhez viszonyított teljesítményének minősítésére minden tantárgyból 

szöveges értékelést alkalmazunk.  

A szöveges értékelésekben a következő kifejezéseket használjuk: 

 Kiválóan megfelelt  

 Jól megfelelt  

 Megfelelt  

 Felzárkóztatásra szorul  

A tantárgyi dicséretben részesített tanuló a szöveges értékelésben a „Kiválóan megfelelt” 

helyett „Kitűnően megfelelt” minősítést kap.  

A tantárgyi minősítések kialakításához a követelmények alapján az évfolyamokra kidolgozott 

szöveges értékelések szempontjainak elemzése vezet. 
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Az egyes minősítésekhez tartozó kritériumok a mellékletben találhatóak. 

Második évfolyam második félévétől, 3. és 4. évfolyamon, félévkor és év végén a 

hagyományos ötfokú skálát alkalmazzuk:  

 jeles (5) 

 jó (4) 

 közepes (3) 

 elégséges (2) 

 elégtelen (1) 

Az alsó tagozaton a „Magyar nyelv és irodalom” tantárgyat egy egységnek tekintjük, és így az 

értékelések során a tantárgy egészére vonatkozóan egy minősítést adunk. A kiadott 

értékelésbe minden értékelt területen nyújtott teljesítmény beleszámít.  

 

 

Mérési pontok: 

Az első évfolyamra érkező tanulók képességeinek feltárását személyre szabottan végezzük. A 

későbbi évfolyamokra érkező tanulóknál a tantárgyi tudás felmérése mellett az érintett 

pedagógusok tárják fel az esetlegesen elmaradást mutató területeket.  

Minden évfolyamon, a tanév végén elvégezzük a tantervi követelményeknek megfelelően 

összeállított felméréseket. 

Magántanuló vizsgáztatásának rendje a tanulásban akadályozott autizmus 

spektrumzavarral küzdő tanulók esetében (1-4 évfolyam) 

Magyar nyelv és irodalom - írásbeli  

Matematika  - írásbeli 

Környezetismeret  írásbeli 

 

Tanulmányi munka értékelése az autizmus spektrumzavarral küzdő enyhén 

értelmi fogyatékos  tanulók általános iskolájának felső tagozatán, (5-8. évfolyam) 

Az 5-8. évfolyam a hagyományos 5 fokozatú skála alapján történik az értékelés.  

A magyar nyelv-és irodalom tantárgy óráinak sorszámozása a naplóban folyamatosan egy 

egységként történik, az értékeléskor a tanulók külön magyar nyelv és magyar irodalom 

tantárgyi jegyet kapnak. 
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Tantárgyak esetén: 

 Jeles (5) 

 Jó (4) 

 Közepes (3) 

 Elégséges (2) 

 Elégtelen (1) 

A tanulók teljesítményét csak egész jeggyel értékeljük, tört jeggyel nem értékelünk. 

Érdemjegyet kaphat a tanuló: szóbeli feleletre, kérdve – kifejtő, összefüggő szóbeli 

megnyilvánulásra, írásbeli munkára: (év eleji, félévi, év végi tudásszint felmérés, témazáró, 

tudáspróbák), önálló kiselőadásra, tanórai munkára, és munkadarabra, tantárgyi tanulmányi 

versenyen való eredményes részvétel esetén. 

Magántanuló vizsgáztatásának rendje a tanulásban akadályozott tanulók esetében: 

5-8. évfolyamokon 

Magyar nyelvtan - írásbeli 

Magyar irodalom - írásbeli 

Matematika  - írásbeli 

Természetismeret - írásbeli 

A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelési módjai, formái 

Magatartás értékelése és minősítése a tanulásban akadályozott csoportokban 

A magatartás elbírálásánál a tanulóknak a környezethez, a felnőttekhez, a közösséghez való 

viszonyát bíráljuk, értékeljük. A magatartás minősítését nem befolyásolja a tanuló igazolt 

hiányzásainak száma. 

A magatartás értékelése szövegesen történik 1 – 8. évfolyamon: 

 Példás  

 Jó  

 Változó  

 Rossz 

A magatartás minősítésének kritériumai:  

Példás magatartású az a tanuló, aki: 

 Magatartásával, cselekedeteivel elismerést vált ki társaiból, tanáraiból, 
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 szeretettel közelít társai felé, kerüli a durvaságot, 

 tiszteli a felnőtteket és a tanulótársait, 

 elismeri mások értékeit,  

 kerüli a durva beszédet, nem használ sértő, trágár kifejezéseket, 

 jóindulattal segíti társait, tudásával, a közösségben elért helyzetével, esetleg fizikai 

erőfölényével soha nem él vissza, 

 képes kulturáltan kifejezni véleményét, fellép saját maga és környezte 

védelmében, 

 szívesen vállal feladatokat osztálya, iskolája, közössége érdekében, öregbíti az 

iskola hírnevét, 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, 

 szándékosan kárt nem okoz, 

 betartja az illemszabályokat, az iskola és a kollégium házirendjét. 

 

Jó magatartású tanuló az, aki: 

 mindig jóra törekedve cselekszik, de időnként a körülmények hatására eltér ettől, 

 igyekszik elkerülni a durvaságot, ám néha elragadják az indulatai, 

 tiszteli a felnőtteket és társait, 

 durva, trágár kifejezéseket nem használ, 

 feladatait becsülettel elvégzi, de a közösségért végzett munkára önként ritkán 

vállalkozik, 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára; megjelenése, ruházata nem kirívó, 

 ismeri és betartja az életkorának megfelelő illemszabályokat, valamint az iskola és 

a kollégium házirendjét. 

Változó magatartású tanuló az, aki: 

 nem képes cselekedetei következményeit helyesen felmérni, így gyakran vét a 

házirend ellen, de kellő irányítással képes a helyes viselkedési normák betartására, 

 a játékban, közösségi munkában gyakran durva, agresszív, 

 a tanítási órán időnként mással foglalkozik, nem dolgozik kellő figyelemmel, 
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 környezete rendjéért nem tesz semmit, 

 sérelmeit, önbíráskodással szeretné megtorolni, 

 a viselkedési szabályokat csak gyakori figyelmeztetés hatására tartja be. 

Rossz magatartású tanuló az, aki: 

 nem tudja és nem is akarja betartani a házirendet és a viselkedés illemszabályait, 

 szereti, ha társai félnek tőle, 

 visszaél fizikai erőfölényével, a nála gyengébbeket bántalmazza, 

 gyakran bosszantja társait, 

 visszaél tanárai bizalmával,  

 a tanítási órát szándékosan zavarja, 

 nem becsüli meg a közössége értékeit,  

 szándékosan rongálja környezetét. 

 

A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei 

A szorgalom elbírálásánál a gyermek a tanuláshoz, munkához való viszonyát értékeljük. 

A szorgalom minősítése szövegesen történik minden évfolyamon: 

 Példás 

 Jó 

 Változó 

 Hanyag  

A szorgalom minősítésének kritériumai: 

Példás szorgalmú az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten mindig igyekvő, szorgalmas, 

- tanulmányi munkája egyenletesen pontos, igényes, 

- feladatait gondosan végzi el, 

- a tanítási órákon aktívan közreműködik, 

- a tananyaghoz kapcsolódó gyűjtőmunkában folyamatosan, szívesen vesz részt, 
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- önművelődéssel szerzett tudást megosztja társaival, 

- vigyáz felszerelésére 

- padját rendben tartja, 

- környezete értékeit megóvja, munkájával rendszeresen gyarapítja  (rajz, 

kézimunka, stb.) 

- ha alkalma adódik, jól felkészülve, versenyeken, iskolai rendezvényeken helyt áll, 

- jó eredmények elérésére törekszik (játékban, tanulásban, munkavégzésben, 

sportban) 

- indokolatlanul nem késik az iskolából, 

- mulasztás miatti lemaradását pótolja  - tanári, szülői segítséggel - 

- megbízásokat önként szívesen vállal, s azokat hiánytalanul, pontosan teljesíti. 

Jó szorgalma van annak a tanulónak, aki: 

- képességeihez mérten általában igyekvő, szorgalmas, 

- kötelességtudó, de időnként figyelmetlen, szétszórt, nem elég aktív, érdeklődése 

változó, 

- feladatvégzésében kisebb rendszertelenség, pontatlanság tapasztalható, 

- többnyire esztétikus munkavégzésre törekszik, 

- gyűjtőmunkába gyakran bekapcsolódik, 

- törekszik felszerelései állapotának megóvására 

- padját rendben tartja, környezete értékeire általában vigyáz, 

- megbízásokat gyakran vállal közössége érdekében, s azokat igyekszik jó szinten 

teljesíteni. 

Változó szorgalma van annak a tanulónak, aki: 

- kötelességeit nem teljesíti mindig képességei szerint, 

- munkavégzését pontatlanság, érdektelenség, felületesség jellemzi, 

- gyűjtőmunkában csak néha vesz részt, 

- önművelődésre nincs igénye, 

- általában nem vigyáz felszerelésére  

- padját csak figyelmeztetésre tartja rendben, 
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- környezete értékei iránt közömbös, 

- megbízásokat ritkán vállal, s azokat változó eredményességgel teljesíti. 

Hanyag a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

- képességeihez mérten huzamosabb ideig alulteljesít, feladatát folyamatosan nem 

végzi el, 

- hiányosságát segítséggel sem pótolja, 

- a tananyag iránt érdektelen, a tanítási órákon passzív, 

- gyűjtőmunkába sohasem kapcsolódik be, 

- felszerelése rendetlen, 

- padját figyelmeztetésre sem tartja rendben, 

- a környezet, közössége érdekeit nem becsüli, esetenként rongálja. 

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei az értelmileg 

akadályozottak általános iskolájában - készségfejlesztő iskolában (1-12. évfolyam) 

A magatartás, elbírálásánál a tanulóknak a környezethez, felnőttekhez, a közösséghez 

valamint a munkához való viszonyát értékeljük. 

A tanulók  magatartása, tájékozódása a környezetben, munkához való viszonya  numerikus 

értékeléssel történik ( 1.-12. évfolyam) . Az értékelést a követelményrendszerhez 

viszonyítottan, a következő kifejezésekkel rögzítjük: 

 Példás 

 Jó  

 Változó  

 Rossz  

A magatartás minősítésének kritériumai. 

Példás aki: 

 Magatartásával, cselekedeteivel elismerést vált ki társaiból, tanáraiból 

 Szeretettel közelít társai felé, kerüli a durvaságot 

 Tiszteli a felnőtteket, tanulótársait 

 Elismeri mások értékeit 

 Kerüli a durva beszédet, nem használ sértő, tágár kifejezéseket 
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 Ügyel környezete rendjére, tisztaságára 

 Szándékosan kárt nem okoz 

 Betartja az illemszabályokat, az iskola és a kollégium házirendjét 

 Képességeihez mérten mindig igyekvő, szorgalmas 

 Feladatait gondosan végzi  

 Tanítási órákon aktívan közreműködik 

 Környezete értékeit megóvja, munkájával rendszeresen gyarapítja 

Jó aki:  

 Mindig jóra törekszik, de időnkét a körülmények hatására eltér ettől 

 Igyekszik elkerülni a durvaságot, ám néha elragadják indulatai 

 Tiszteli a felnőtteket és társait 

 Durva, trágár kifejezéseket nem használ 

 Betartja az illemszabályokat, az iskola és a kollégium házirendjét 

 Képességeihez mérten általában igyekvő, szorgalmas 

 Feladatvégzésben kisebb rendszeresség, pontatlanság tapasztalható 

 Többnyire esztétikus munkavégzésre törekszik 

 Környezete értékeire általában vigyáz 

Változó aki: 

 Gyakran vét a házirend ellen, de kellő irányítással képes a helyes viselkedési 

normák betartására 

 A játékban, közösségi munkában gyakran durva, agresszív 

 Tanítási órán időnként mással foglalkozik, nem dolgozik kellő figyelemmel 

 Környezete rendjéért nem tesz semmit 

 A viselkedési szabályokat csak gyakori figyelmeztetés hatására tartja be 

 Munkavégzését pontatlanság, érdektelenség, felületesség jellemzi. 

 Környezete értékei iránt közömbös 
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Rossz aki: 

 Nem tudja és nem is akarja betartani a házirendet és a viselkedés illemszabályait 

 Tanítási órát szándékosan zavarja 

 Nem becsüli a közössége értékeit 

 Szándékosan rongálja környezetét 

 Képességeihez mérten huzamosabb ideig alul teljesít, feladatát folyamatosan nem 

végzi el. 

 

Autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók tagozata (1-12. évfolyam) 

A magatartás és szorgalom értékelésének formája, minimális teljesítményei 

Az autista tanulók számára az iskolai normák, elvárások felismerése és alkalmazása – 

sérülésükből fakadóan – akadályozott. 

A magatartás és a szorgalom értékelésének törvénybeli kötelezettsége csak sajátos 

tartalommal valósulhat meg. 

A magatartás és szorgalom félévi, illetve év végi minősítése szövegesen történik. 

Mivel az autizmusban éppen azok a készségek, képességek sérülnek, amelyeket a magatartás 

és szorgalom értékelése és minősítése során figyelembe kell venni, ezért autizmus diagnózis 

esetén egyes tanulók felmentése a minősítés alól szükségessé válik. 

A magatartás értékelése: 

Magatartás alatt értjük a gyermek adaptív viselkedésének, környezetéhez való alkalmazkodó 

képességének szintjét, önkontrolljának mértékét. 

Az értékelési rendszer felépítése, kritériumai: 

Rossz: aki gyakran autoagresszív, agresszív, vagy egyéb súlyos viselkedésproblémát mutat, 

(pl.: szökés). Önmagát, környezetét súlyosan veszélyezteti. 

Változó: aki alkalmanként segítséggel sem tartja be a tanult viselkedési szabályokat, ilyenkor 

inadaptív viselkedést mutat (pl.: hipermotilitás, passzivitás, sztereotip viselkedés, esetleg 

agresszió, autoagresszió). 

Jó: aki a megadott viselkedési szabályokat felnőtt segítségével képes betartani. 

Példás: aki a megadott, tanult viselkedési szabályokat betartja. 

A szorgalom értékelése: 

Szorgalom fogalmával jellemezzük, minősítjük a gyermek motiválhatóságát, aktivitásának, 

aktivizálhatóságának mértékét. 
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Az értékelési rendszer felépítése, kritériumai: 

Hanyag: aki nem aktív, nem motivált, csak teljes irányítással képes elvégezni aktivitásait. 

Változó: aki csak bizonyos körülmények között aktivizálható. 

Jó: aki biztos motivációs bázissal rendelkezik, teljesítménye egyenletes. 

Példás: aki bizonyos, tanult aktivitásokat önként, külső motiváció nélkül is elvégez, 

teljesítménye egyenletes. 

 

A tanulók jutalmazása, fegyelmi intézkedések 

A jutalmazás elve a következő. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten 

kiemelkedően végzi, aki kitartó, szorgalmas, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve 

jutalmazza.  

Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki: 

 eredményes, kulturális tevékenységet folytat,  

 kimagasló sportteljesítményt ért el,  

 a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez,  

 területi, országos és nemzetközi versenyen helyezést ért el.  

A kiemelkedő együttes munkát végző, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  

A jutalmazás formái 

Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:  

 szaktanári 

 osztályfőnöki 

 igazgatói 

 nevelőtestületi 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi dicséretét a bizonyítványba 

kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel, emlékjelvénnyel, 

pénzbeli díjakkal jutalmazhatók.  

A jutalmak odaítéléséről – a pedagógusok és az osztályközösség javaslatának meghallgatása 

után – az osztályfőnök dönt.  

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és 

kulturális versenyek győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett 
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kiemelkedő társadalmi munka részese), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 

előtt nyilvánosan veszi át.  

Csoportos jutalmazási formák  

Jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás (színház, vagy kiállítás látogatáshoz). 

Fegyelmi intézkedések  

Azt a tanulót, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmi intézkedéssel kell 

figyelmeztetni.  

A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 igazgatói intés 

A fegyelmező intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba be kell írni.  

Fegyelmi büntetések 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  

Ezek alapján a fegyelmi büntetés lehet:  

 megrovás 

 szigorú megrovás 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába, 

 eltiltás a tanév folytatásától,  

 kizárás az iskolából.  

A felelősségre vonás eljárásmódjára és formájára nézve a törvény rendelkezései az irányadók.  
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 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 
A tárgyi és személyi feltételek alapján az éves tantárgyfelosztásban jelenik meg. Lehetőség a 

magas létszámú osztályokban, az informatika oktatás során, a szakmai gyakorlati tantárgyak 

esetében tervezünk csoportbontást. 
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 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő 

nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagok 
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a Nyíregyházán és környékén élő nemzetiség 

kultúráját az adott tantárgyak tanmeneteibe beépítve ismertetjük meg tanulóinkkal (pl. ének-

zene, rajz és vizuális kultúra, kommunikáció, környezetismeret, társadalmi ismeretek, 

osztályfőnöki, hon- és népismeret) 
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 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez 

szükséges módszerek 
A fizikai és motorikus képességek mérésére alkalmas tesztek:  

 egyszerűek  

 kevés szerigényűek, és bárhol végrehajthatók  

 megmutatják a gyerekek fizikai felkészültségének mértékét  

 A teszteket évente egyszer a  tanév  második felében végezzük . 

 

1-4. évfolyamon a tanulásban akadályozottak iskolájában az alábbiak szerint : 

 

Először az izomerő tesztet vagy izomerőt mérő teszteket és utoljára az állóképességi futást 

végezzük.  

A tanulóknak mindig megfelelő pihenési időt kell hagyni, a tesztek között.  

A motiváció nagyon fontos, miért végeztetjük.  

Összehasonlítási lehetőséget nyújtunk hol áll a tanuló (személyre szólóan) a tavalyi 

eredményhez képest. 

Igény esetén szülőnek tájékoztatás: hogy tisztán lássanak és ösztönözhessék gyermekeiket 

fizikai fittségük fejlesztésére.  

Iskolánkban egyszerű vizsgálati módszerként a terhelhetőség/egészség szempontjából 

leglényegesebb kondicionális képességek méréséhez az alábbi módszereket alkalmazzuk.  

Ez a tesztrendszer terhelhetőséggel/egészséggel összefüggő objektív mérés.  

1. Dinamikus ugróerő  

- helyből távolugrás páros lábbal iskola udvar felásott ugrógödörbe bemelegítő ugrások után 3 

kísérleti lehetőségből a legjobb teljesítmény egyenkénti mérése, vonal és az utolsó nyom 

(sarok) közötti távolság 1 cm-es pontossággal  

2. Dinamikus erő-állóképesség fejlesztése:  

 hanyattfekvésből felülés térdérintéssel és visszaereszkedés  

 hason fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan.  

 Mindkettő gyakorlatot kifáradásig (max. 4 perc) darabszámra mérjük.  

 A vizsgált tanulók torna vagy egyéb de nem puha szőnyegen végzik a gyakorlatot 

tornateremben, párokban a testnevelő irányításával. Stopper órával mérjük, sípszó jelzi a 

kezdést és a max. időt (4 perc).  

 

3. Alap-állóképesség mérése:  

 

Kitartó futás (Cooper): Osztályfokonként változó 2-6 percig.  

Kiegészítő mérések:  
 Testmagasság  

Testsúly  
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Szükséges orvosi személymérleg 0,5 kg-os pontossággal mérünk, illetve magasságmérő cm-es 

beosztással.  

A kiegészítő mérések, adatok felvétele nem tartozik a tanár feladatai közzé, de sok hasznos 

információt ad (tanárnak, szülőnek) a tanuló egészséges életvitelének alakításához, 

formálásához.  
 

5-12 évfolyamon iskolánk minden tanulójára vonatkozóan a NETFIT mérést végezzük: 

 Az Intézményünkbe járó érintett tanulóink fizikai, fittségi állapotát a Netfit (Nemzeti 

Egységes Tanulói Fittségi Teszt) elnevezésű program keretében különböző gyakorlatokkal 

mérjük fel a január 5. és május 27. közé eső mérési időszakban. A felmérést az érintett 

osztályok testnevelés / mozgásnevelés tantárgyát tanító gyógypedagógusai végzik, az 

eredmények elektronikus rendszerben történő rögzítésével együtt. 

 A NETFIT® fittségmérési rendszer által meghatározott négy különböző fittségi profilhoz 

különféle fittségi tesztek tartoznak, melyek felvétele az arra kijelölt speciális eszközökkel 

történik az érintett gyógypedagógusok részéről a következőek szerint: 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil: 

Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

Az egészségközpontú fittség teszt-elemeivel a fittségi állapot három lényeges összetevőjét 

lehet mérni, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal. Ez a három fő 

komponens: 

 a kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás), aerob fittségi (állóképességi) profil 

 a vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság), vázizomzat 

fittségi profil és hajlékonysági profil 

 a testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index), testösszetétel profil 

 

A próbák elvégzését mindig előzze meg általános és speciális bemelegítés!  

A teljes próbarendszert egy hónapon belül el kell végezni.  

 Fel kell készíteni a tanulókat, hogy ne szorongjanak, ne szenvedjenek futás közben.  
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 Meg kell értetni velük, hogy az emberek nem csak különféle - testi biológiai, fiziológiai – 

adottságokkal születnek, hanem még az egészséges tanulók pillanatnyi fizikai állapota között 

is igen lényeges az eltérés.  

 El kell érni, hogy ne legyen szégyenérzete senkinek azért, mert jelenleg esetleg gyengébb 

fizikai állapotban lévők csoportjába tartozik, de tanári segítség mellett igyekezettel, 

akaraterővel felzárkózhat.  

 Meg kell értetni velük, hogy egyéni képesség szerinti testneveléssel 2-3 év alatt fel tudja 

számolni a hiányosságait.  

 Minden mérést a testnevelést és a mozgásnevelést tanító gyógypedagógus irányít és 

ellenőriz. Figyel a balesetveszélyre, a feladatot végzők és a várakozó tanulók tartózkodási 

helyére.  
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 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 
Az iskola egészségnevelési elvei 

Az egészséges életmódra nevelés beépül a tanítási órák tartalmába és a tanórán kívüli 

foglalkozások anyagába.  

A tantárgyak tanítása során figyelünk arra, hogy minden lehetőséget kihasználjunk arra, hogy 

felhívjuk tanulóink figyelmét az egészséges életmód összetevőire.  

Az egészséges táplálkozás megismerése érdekében megismertetjük tanulóinkkal a 

táplálkozási piramist. Témahetek és egészségnapok szervezésével hívjuk fel tanulóink 

figyelmét arra, hogy a hagyományostól eltérő, eleinte szokatlan ízek is fogyaszthatóak. Az 

egészséges ételek elkészítésébe életkoruknak megfelelően bevonjuk a tanulókat is.  

Az intézményben folyó változatos sportlehetőségek megkedveltetik a gyermekekkel a 

rendszeres mozgást.  

A kollégium lehetőséget ad a helyes higiénés szokások kialakítására.  

 

 

EGÉSZSÉGNEVELÉS SZINTEREI  

Az egészségnevelés színterei az iskolában 

1. Tanítási órákon 

Minden tanár, tanító képes arra, hogy szaktárgyába megtalálja az egészség propagálásának 

lehetőségeit építse be a tananyagba.  A  életvitel, természetismeret, rajz, testnevelés 

tantárgyak pedig különösen alkalmasak célkitűzéseink megvalósítását segíteni. Az iskolában 

dolgozó minden pedagógus és alkalmazott személyes példamutatása is hirdesse az 

egészségnevelés fontosságát. Annak tudatosítása a tanulókban,   hogy az élethossziglani 

öntevékeny   testedzés, az önálló sportolás és a   motoros önkifejezés fontos eszköze a   

személyiség fejlesztésének és a lelki   egészség megőrzésének . A saját testkép megismerése 

és a    testtudat kialakítása a tanulókban az   egészségtudatos, az egészség-    megőrzést 

preferáló   magatartás fontos része. A stressz- és feszültségoldás alapvető   fontossága az 

interperszonális    kapcsolatok kezelésében. Annak tudatosítása, hogy az   egészségtudatos 

magatartásra   szocializálásnak szerves része a lelki   egészség erősítése és fejlesztése, a   

szükséges prevenciós folyamatok és   tevékenységek kialakítása.   Az egészségtudatos, 

fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros tevékenységekben rejlő személyiség- 

és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket kiaknázó életvezetés igényének kialakulása és 

megvalósítása.       

 
2. Egészségnevelés tanórán kívül 

- iskolai sportkörök 

- egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, hallás-és látásvizsgálatok, stb.) 

- egészségügyi felvilágosító előadások 

- versenyekre való felkészítés (A tanulók igényei szerint más sportágakban, egészség-és 

környezetvédelmi témákban is szervezünk, biztosítunk felkészülési lehetőséget. 

- egészséghét  
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- családi nap 

3. Iskolai étkeztetés 

Az egészségnevelés és fejlesztés fontos területe az egészséges táplálkozás. Az iskolai étkezés 

milyensége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. A kulturált étkezés 

lehetőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti 

 

Komplex intézményi mozgásprogram  

A Testnevelés és Sport és a Mozgásnevelés műveltségterületet magában foglaló tantárgy. 

A nevelés szerves része, a személyiség sokoldalú fejlesztésének fő területe. Sajátos 

eszközeivel hozzájárul a tanulók egészségének, edzettségének, testi képességeinek, életked-

vének, mozgáskultúrájának kialakításához, fejlesztéséhez. A többi nevelési területtel 

egyenértékű, de különös figyelmet érdemlő szerepet tölt be, s velük szerves egységet alkot. 

Törekszik az esztétikai, higiéniai, mentálhigiéniai, erkölcsi szokások kialakítására 

továbbadására is. 

Tanulóink esetében különös hangsúlyt kap a testi nevelés, hiszen a társadalomba való 

beilleszkedéshez olyan képzést biztosít, amely képessé teszi őket az eredményes 

munkavégzésre, az egészséges életmód vitelére. 

Az intézmény a következő négy mozgásprogram elemből rendelkezik iránymutatásokkal 

nevelési programjában, ennek értelmében komplex intézményi mozgásprogramról 

beszélhetünk. 

A komplex intézményi mozgásprogramok egészségügyi szempontból megközelítve két fontos 

célt szolgálnak. Egyrészt az egészséghez szükséges mértékű testmozgás biztosítását, másrészt 

a képernyő előtt töltött, improduktív idő csökkentését jelentik. 

Az intézményünknek értékként kell kezelnie a rendszeres testmozgást, amit a gyermekek 

számára is érzékelhetővé kell tennünk.  

Fő feladatunk, hogy egyrészt ismereteket közvetítsenek a rendszeres, tudatos és élethosszig 

tartó fizikai aktivitás lehetőségeiről, szerepéről, másrészt olyan pozitív érzelmeket és attitűdöt 

formáljunk, amellyel vagy ellensúlyozható a családi közömbös/negatív hatás, vagy 

megerősíthető a fizikailag aktív életmód. Ebben a mozgást oktató szakembereken túl a teljes 

pedagógus kollektívának szerepe van. Ha a fizikai aktivitás fokozására törekvő nevelési 

hatások felületesek, és alacsony színvonalon jelennek meg az iskolai gyakorlatban is, tovább 

mélyülnek a társadalmi szintű egészségügyi problémák, és ellehetetlenül a konstruktív 

életvezetés felépítését célzó nevelési eszme.  

 

1. Egészséges életmód-tréningek épülnek be a kötelező iskolai programokba (sport- és 

egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). 

- Családi Nap keretein belül, Egészség Napot is tartunk, Komplex egészségügyi szűréssel.  

- Osztályok közötti és évfolyamokon belüli házi sportvetélkedő (asztali tenisz, sor és 

váltóverseny, zsinórlabda, kosárlabda házi bajnokság) 

2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően 

épülnek be az óratervi órákba. 

- Az iskolából kikerülő tanulóink fizikai munka végzésére lesznek alkalmasak, így az itt folyó 

nevelés - oktatásban lényegibb szerepe van a fizikai képzésnek, a rendszeres testedzésnek. Az 

oktatási anyag az életkori sajátosságok figyelembevételével készült. Nem uniformizálja a 

tanulókat, hanem széles lehetőséget biztosít az egyéni képességek kibontakoztatásához, 

fejlesztéséhez. 
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3. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel 

illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, 

továbbá az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai 

együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok 

támogatása céljából.       

Az iskolai Diáksport Egyesület segítségével versenyeken is részt vehetnek tanulóink (a 

versenyek megnevezése a 2. 3 fejezet Sportrendezvények, versenyek címszó alatt 

megtalálható.) 

4. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme a mozgás és 

az egészségtudatos életmódra nevelés. 

-           Saját szervezésű Kerékpáros Sporttábor 

-           Tanulmányi kirándulások, pl.: Erdei Tornapálya. 

 

Az iskola környezeti nevelési elvei  

Fő célkitűzése – jövőkép. A kulcskompetenciák – különösen a szociális és állampolgári 

kompetencia – fejlesztése elképzelhetetlen az egészség – és környezet tudatos 

magatartásformák kialakítása nélkül. 

Az iskolai környezeti nevelés olyan folyamat, melynek során a gyermekeket környezetük 

megismerésére készítjük fel, s ebben a folyamatban kiemelt szerepet kap  a tapasztalatszerzés 

és annak feldolgozására irányuló tevékenység az élő és élettelen természet, továbbá az épített 

környezet értékeit is figyelembe vevő cselekvés, aktivitás. 

Az iskola környezeti nevelési elvei 

 Az iskola diákjaira és hátterükre odafigyelő, számukra biztonságot nyújtó 

légkörben olyan tanulókat neveljünk, akik képessé válnak a tudatos fogyasztói 

attitűd szellemében cselekedni. 

 Aktivitásukra, kooperációjukra alapozva szeretnénk gyermekeinket alkalmassá 

tenni a változások megérzésére és megértésére, összefüggéseik kutatására 

megértésére. 

 A kulturális sokféleség ne zavartságot, talajvesztettséget jelenten számukra, hanem 

szellemi – lelki épülésüket szolgálja, gazdagítsa életüket. 

Az alapelveket szabályozó jogi háttér. 

- Valamennyi nemzetközi előzmény tapasztalatait magába foglaló ENSZ határozat 

(2002. 12. 20.), mely szerint a nemzetközi közösség egy egész évtizedet szán (2004-

2014 között) arra, hogy a nevelés minden szintjét és formáját, így a speciális 

pedagógiáét is áthassák a környezet és egészségvédelem alapértékei. 

Ennek a célnak az elérését kívánjuk megvalósítani a magunk sajátos lehetőségei 

között. 
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Hazai jogszabályi háttér az Alaptörvényben meghatározottak alapján. 

 az egészséges környezethez való jog elismerése. 

 a lehető legmagasabb szintű testi – lelki egészséghez való jog. 

Ezek megvalósulását célzó jogszabályok: 

 1995. évi LIII. Környezetvédelmi törvény 

 Hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Törvény 

 NAT-ról kiadott 243/2003.  (XII. 17) Kormányrendelet 

 NAT-ról kiadott 202/2007. (VII. 31) Kormányrendelet 

 NAT-ról kiadott 110/2012.-es (VI. 4) Kormányrendelet 

 2011-es CXC Törvény a nemzeti köznevelésről 

 2003. évi LXI Törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 

 2012.-es EMMI rendelet 

A közoktatási célok figyelembevétele: 

 A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése 

a természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban 

Az iskolai környezeti nevelés megvalósításának lehetséges szinterei: 

 Erdei iskola (Makkoshotyka) 

 Táboroztatás, üdültetés (Balaton) pl. Makkoshotyka, Cserépfalu stb. 

 Kirándulás évente egy alkalommal a Vadasparkba, ÉFOÉSZ 

 Kirándulás a Nyíregyházi Főiskola botanikus kertjébe. 

 Gyermeknap megrendezése – szabadban. 

 Családi nap megrendezése. 

 Gyűjtési akciók rendezése (papírgyűjtés), szelektív hulladék. 

 Természetes anyagok gyűjtése séták, kirándulások során. 

 Városi szelektív hulladék gyűjtése séták, kirándulások során. 

 Múzeumlátogatás, tematikus foglalkozásokon való részvétel. 

 Könyvtári látogatás. 
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Nevelőink saját területükön foglalkoznak a környezeti és egészségneveléshez kötődő 

tartalmak feldolgozásával. A környezeti nevelés során alkalmazott módszerek és 

tanulásszervezési formák a tanítási órák hagyományos módszerei és formái valamint iskolán 

kívüli környezetben megvalósuló órák (témahetek, projektek, egyéni, páros, csoportos 

munkák.). Megismertetjük tanulóinkkal az Alaptörvény környezet védelméről szóló 

vonatkozó részeit.  

Az iskolavezetés a minőségi munka részeként kezeli a környezettudatosságra nevelési 

tevékenységet. Rendszeresen figyelemmel kíséri a pályázatokat és mobilizálja közösséget 

pályázatok írására. 

Értékek és alapelvek: 

„Ép testben ép lélek, ép környezetben ép élet.” 

 Az egészségnevelést a környezeti nevelés részeként kezeljük. 

 A környezet, amelyben élünk megbonthatatlan egységet alkot. 

o A levegő, a víz, a föld együttesen alkotják a bioszférát és közös tulajdonságuk, 

hogy életet hordoznak, életfeltételeket biztosítanak, élőhelyül szolgálnak. 

 Ebben a rendszerben mindenki egy láncszem, benne a saját felelősségével. 

 A környezeti problémák nem oldhatók meg csupán technikai eszközökkel, mert a 

természet szabályai t, ritmusát figyelmen kívül hagyva szembehelyezkedhet a 

természeti törvényekkel. 

 A fentiek figyelembevételével a környezetvédelem és természetvédelem fogalmát nem 

választjuk szét, mivel a környezet magába foglalja a természetes és épített környezetet 

egyaránt. 

 Fontos, hogy az ember csak a legszükségesebb mértékben avatkozzon a természet 

rendjébe, ne zsákmányolja ki  azt. 

 A természet védelmén az élő és élettelen természet alkotórészeinek –természetes 

állapotukban és természetes változásukban való – megőrzését, szükség szerint 

helyreállítását értjük. Ez az emberi léthez szükséges optimális környezet fenntartását 

szolgálja. 

 A környezeti nevelés kerettantervi tartalmakat közvetít, tantervünk minden részletébe 

integrálódik. 

o A környezeti nevelés minden iskolai alkalmazott, minden tantárgy, minden 

foglalkozás és együttlét közös feladata. 

 A környezeti nevelés tartalma napjainkban kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az 

emberiség jövőjének biztosítására irányul, továbbá a fenntartható egészséges életre. 

 Ezt a tevékenységet és fejlődést egy élethosszig tartó folyamatként értelmezzük, s 

olyan rendszerben gondolkodunk, amelyben minden mindennel összefügg. 
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A környezeti nevelés iskolai gyakorlatában harmonikusan kell ötvöződnie a 

környezettudományi és társadalomtudományi ismereteknek, s ezek áthatják a 

személyiségfejlesztő tevékenységet. 

Minden gyermeknek biztosítani kívánjuk a környezeti neveléshez kapcsolódó jogokat a 

tanulók korára, képességére, viselkedésére, etnikai hovatartozására vonatkozó diszkrimináció 

nélkül 

Előtérbe helyezzük az interakciós tevékenység elvét, az élményszerző, felfedező, mozgást is 

biztosító minden gyermek számára fontos lehetőségek megkeresését, melyek elősegítik a 

környezettudatos attitűdök kialakulását. 

Nagyon fontos az általános célokra vonatkozó érték – és szokásrendszer érzelmi, értelmi, 

esztétikai és erkölcsi megalapozása, valamint az ökológiai gondolkodásmód fejlesztése, s a 

rendszerszemléletre nevelés. 

Fontos továbbá az egészséges életmód megalapozása, ismeretek és gyakorlat nyújtása által, 

valamint a jobb életminőséget szolgáló fogyasztási szokások kialakítása saját élményekkel és 

cselekvéses helyzetekkel. 

Közvetlen környezetünk tisztaságának megőrzése, folyamatos javítása kiemelt feladat minden 

területen 

A környezeti nevelés során a készségek és ismeretek elsajátításán túl  a megóvásra kerül a 

hangsúly, s a viselkedést befolyásoló értékrend kialakítására törekszünk. 
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 A gyermekek, tanulók, esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  
A tanulók nevelése, oktatása során kerülni kell mindenféle hátrányos megkülönböztetést, 

zaklatást, megalázást, megfélemlítést, jogellenes elkülönítést. Figyelembe vesszük a gyermek 

minden felett álló érdekét. (pl.: ügyeikben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezőt 

mérlegelve, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára a legkedvezőbbet választva 

döntünk).  

Tájékoztatjuk a szülőket, tanulókat arról, hogyan tudják problémáikat orvosolni, milyen 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel gondjaikkal.  

A pedagógusok a tanulókról megszerzett információkat kötelesek bizalmasan kezelni, a 

törvényi előírásoknak megfelelően használni.  

Törekedni kell a preventív gyermekvédelem minél teljesebb megvalósítására.  

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló feladatok részletes leírása a Nevelési program 7. 

pontjában a gyermekvédelmi tevékenység leírásánál található.  
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 A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek  

Az iskolai élet munkarendje (lásd SZMSZ) 
A tanév szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart.  A tanév időtartamáról, a 

tanítási napokról és a tanítás nélküli munkanapokról a mindenkori hatályos EMMI Miniszteri 

Rendelet szól. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti az 

éves munkatervben. Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet többek között az alábbiakról 

dönt, szükség esetén határozathozatallal is megerősítve azt: 

 a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól, (pedagógiai program 

módosításairól, az új tanév feladatairól),  

 az iskolai szintű rendezvények, és ünnepélyek tartalmáról, és időpontjáról,  

 a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról,  

 a vizsgák rendjéről,  

 a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól,  

 az éves munkaterv jóváhagyásáról, a házirend szükség szerinti módosításáról. 

A tanévzáró értekezlet határozza meg az új tanév első munkaértekezletének pontos idejét. 

Az intézmény tanulóinak munkarendje 

Az intézményi rendszabályok (házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, 

valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása a 

tanulók számára kötelező. A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend) és a 

balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnök az első tanítási héten ismerteti a tanulókkal, az 

első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.  

Az oktatás- (és a) nevelés a kijelölt tantermekben, a tantárgyfelosztással összhangban készült 

heti órarend alapján, a pedagógus vezetésével folyik.  

A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. Az 

iskola a tanítási idő után valamennyi felekezet számára biztosítja a hittanórák megtartását. 

A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra reggel 8.30-kor kezdődik. Rendkívül 

indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.  

A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak az iskola igazgatója, helyettesei illetve a 

szakmai munkaközösség vezetője jogosult.  

Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük 

után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet.  

A kötelező orvosi vizsgálatokat, iskolai fogászatot az igazgató által előre engedélyezett 

időpontban és módon szervezik, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást ne zavarják.  

Csengetési rend 

1. óra  8 30 – 9 15  

2. óra  9 25 – 10 10 

3. óra  10 25- 11 10 

4. óra  11 20 – 12 05 

5. óra  12 15 – 13 00 

  

6. óra  13 00  - 13 45 

7. óra  13 50 – 14 35 

8. óra  14 45 – 15 30 

9. óra  15 35 – 16 20 

10. óra  16 25 – 17 10 

11. óra  17 15  - 18 00 
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A tanuló tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke vagy az igazgatóhelyettes írásos engedélyével 

hagyhatja el az iskola épületét. Az iskolában tartózkodás további rendjét az iskolai házirend 

határozza meg.  

 

Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje (lásd SzMSz) 

 
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyarország 

címerével kell ellátni.  

Az intézmény minden tanulója és dolgozója felelős 

 a tanulóbalesetek megelőzéséért,  

 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,  

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energia felhasználással való takarékoskodásért 

 a tűz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

Az intézményben lévő helyiségeket, eszközöket valamennyi dolgozó és tanuló használhatja, 

ha betartja a használatukra vonatkozó szabályokat. A tanulók az intézmény létesítményeit, 

helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Tanítási idő után tanuló csak 

szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában.  

Az intézmény lehetőséget biztosít külső partnerei számára, hogy a helyiségeit, eszközeit 

használják rendezvények lebonyolításához. Az intézmény szabad kapacitásának 

kihasználásának szabályait a szerződő felek külön megállapodása alapján rögzítik. 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit, csak az igazgató 

engedélyével átvételi elismervény ellenében lehet az intézményből kivinni. Vagyonvédelmi 

okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. Közös helyiségek, eszközök használati 

rendjét részletesen a Házirend szabályozza. 

Tanulói jogok és kötelességek (lásd SZMSZ) 
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  Helyi tanterv középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók 

számára alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1–

8. évfolyam  

Választott kerettanterv: 

Intézményünk helyi tanterve a  kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről 

szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet  
11. melléklet - Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási 

intézmények számára 

11.2. melléklete (Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára 

(1-8. évfolyam) alapján készült. Elérhetőség: kerettanterv.ofi.hu 

A helyi tanterv bevezetésének ütemezése: 

Tanév  Évfolyam  

2013/2014. 1., 5. 

2014/2015 1., 2., 5., 6. 

2015/2016 1., 2., 3., 5., 6., 7., 

2016/2017 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 

 

A felmenő rendszerű bevezetés eredményeképpen a többi osztály az eddig használt helyi 

tanterv alapján halad, a debreceni Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai intézménytől átvett helyi 

tanterv alapján, az alábbi ütemezés szerint:  

Helyileg dolgoztuk ki az informatika tantárgyat 3-8. évfolyamig.  

 

Tanév Évfolyam  

2013/2014 2., 3., 4., 6., 7., 8. 

2014/2015 3., 4., 7., 8 

2015/2016 4., 8 

 

 

A helyi tantervek teljes átvételét a következőkkel indokoltuk: 

 

 Az átvett tantervek iskolánk alapelveinek, céljainak megfelelnek 

 A kialakított tantárgyi modulok megegyeznek intézményünk céljaival, lehetőségeivel 

 A tantervek az ismeretanyagon túl, nagy hangsúlyt fektetnek a habilitációs, 

rehabilitációs foglalkozásokra, és tartalmazzák ezek óratervét 

 A tantervek alkalmazása során folyamatosan beépítjük a helyi sajátosságokat, 

lehetőségeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/11_sni/kozep/index_sni_kozep.html
http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/11_sni/kozep/index_sni_kozep.html
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ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK 

ÓRATERVE 

2016-2017. 

A nevelés-

oktatás-

fejlesztés 

területei 

 

 

Tantárgy 

 

 

1. 

évf. 

 

 

2.  

évf 

 

 

3. 

évf. 

 

 

4. 

évf. 

 

 

5. 

évf. 

 

 

6. 

évf. 

 

 

7.  

évf. 

 

 

8.  

évf. 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 4 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás - írás 3* 3* 3 4* 4 4 3* 3* 

Társadalmi 

környezet 

Számolás- mérés 3* 3* 3* 3* 4* 4* 3 3 

Játékra nevelés 2 2 2 2 - - - - 

Társadalmi 

ismeretek 

- - - - 2* 2* 2 2 

Életvitel és 

gyakorlat 

Önkiszolgálás 3* 3* - - - - - - 

Életvitel és 

gyakorlat 

- - 3* 3* 3* 3* 5* 5* 

Természeti 

környezet 

Környezetismeret - - - - 1 1 2 2 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-

alakítás 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Informatika Információs 

eszközök 

használata 

- - 1* 1* 1* 1* 2* 2* 

Testi nevelés Mozgásnevelés 5 5 5 5 5 5 - - 

Testnevelés - - - - - - 5 5 

Összesen 

 

25 25 25 26 28 28 31 31 

 

 

A „*„ jelölt óraszámok a szabadon tervezhető óraszámmal megnövelt órakeretet jelölik. 
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 Helyi tanterv az középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók 

számára középfokú nevelés-oktatás szakasza, készségfejlesztő 

iskola, 9-12. évfolyam 

 

Készségfejlesztő Iskola 
 

1. Az iskola szakképzési rendszere 

 

A képzés szabályozásának törvényi háttere: 

 2012. évi CCXV. törvény az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények 

módosításáról 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (13/B. §) 

 SNI gyerekek óvodai és iskolai nevelésének irányelvei  32/ 2012. EMMI rendelet 

(X.8.) 

 A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 

 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény 

 az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló módosított 2003. 

évi CXXV. törvény 

 53/ 2016 EMMI rendelet 

 Az intézmény Alapító Okirata 

 

A készségfejlesztő iskolai képzés felépítése 
Képzési idő 4 év 

Közismereti képzést folytató évfolyam: 9-10. évfolyam: 2 év (2011. évi CXC. törvény a 

Nemzeti köznevelésről (13/B. §(2)a,) 

 

Választott kerettanterv: 

Készült az 53/2016(XII.29.) eges oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

EMMI rendelet alapján, a mi helyi körülményeinkhez igazítva dolgoztuk ki. 

 

Készségfejlesztő Iskolai kerettantervek bevezetésének ütemezése 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

KÁI 9. X X X 

KÁI 10. X X X 

KÁI I/ 11.  X X 

KÁI I/ 12.   X 

KÁI II/ 11.  X X 

KÁI II/ 12.   X 

Készült az 53/2016(XII.29,) egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló EMMI rendelet alapján. 
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Készségfejlesztő Iskolai gyakorlati tevékenység bevezetésének ütemezése 

2018/2019 tanév 

KÁI I/ 11. 

Önálló életkezdésre felkészítés  I. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

 Konyhai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv 12 órás modul 

 Textil- és fonalmentő készségfejlesztő kerettanterv 8 órás modul 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

KÁI I/ 12. 

Önálló életkezdésre felkészítés  I. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

 Háztartástan központi szakmai program modul: Jóváhagyási szám: 18246-

7/2009.(10.16) 

 Takarítói munka, takarítói kisegítő munka központi szakmai program modul. 

Jóváhagyási szám:2846/18/2004. 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

KÁI II/ 11.-12. 
Munkára felkészítés  II. képzés 

 Udvaros központi szakmai program modul alapján: Jóváhagyási szám: 19068-4/2009. 

(11.04.) 

 Konyhai munka, konyhai kisegítő munka központi szakmai program modul alapján: 

Jóváhagyási szám: 2846/17/2004. 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

2019/2020 tanév 

KÁI I/ 11.-12. 

Önálló életkezdésre felkészítés  I. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

Konyhai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv 12 órás modul 

Textil- és fonalmentő készségfejlesztő kerettanterv 8 órás modul 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

 

 

 

 



 162 

KÁI II/ 11.-12. 
Munkára felkészítés  II. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

 Udvaros központi szakmai program modul alapján: Jóváhagyási szám: 19068-4/2009. 

(11.04.) 

 Konyhai munka, konyhai kisegítő munka központi szakmai program modul alapján: 

Jóváhagyási szám: 2846/17/2004. 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

 

2020/2021 tanév 

KÁI I/ 11.-12. 

Önálló életkezdésre felkészítés  I. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

Konyhai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv 12 órás modul 

Textil- és fonalmentő készségfejlesztő kerettanterv 8 órás modul 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

KÁI II/ 11. 
Munkára felkészítés  II. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

Kert- és parkápoló készségfejlesztő kerettanterv 12 órás modul 

Háztartástan – életvitel készségfejlesztő kerettanterv 8 órás modul 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

KÁI II/ 12. 
Munkára felkészítés  II. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

 Udvaros központi szakmai program modul alapján: Jóváhagyási szám: 19068-4/2009. 

(11.04.) 

 Konyhai munka, konyhai kisegítő munka központi szakmai program modul alapján: 

Jóváhagyási szám: 2846/17/2004. 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

 

2021/2022 tanév 

KÁI I/ 11.-12. 

Önálló életkezdésre felkészítés  I. képzés 

Gyakorlati tevékenység: 

Konyhai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv 12 órás modul 

Textil- és fonalmentő készségfejlesztő kerettanterv 8 órás modul 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 
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Önálló életkezdésre felkészítés „Életvitel” szak: I. szakképzés 
Választott kerettanterv:nincs 

A helyi tantervet helyileg dolgoztuk az alábbi modulok alapján: 

 Háztartástan központi szakmai program modul: Jóváhagyási szám: 18246-

7/2009.(10.16) 

 Takarítói munka, takarítói kisegítő munka központi szakmai program modul. 

Jóváhagyási szám:2846/18/2004. 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

A képzés területei: 

Közismereti tantárgyak: (9) 

Szakmai elmélet és gyakorlati tantárgyak: (26) 

Elmélet és gyakorlat aránya: 20-80% 
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Önálló életkezdésre felkészítés „Életvitel” szak 

2016-2017. tanév 

Tantárgy 
Heti óraszám 

11. évfolyam 12. évfolyam 

Anyanyelv és kommunikáció 1 1 

Számolás-mérés 1 1 

Társadalmi ismeretek 1 1 

Informatika 1 1 

Testnevelés 5 5  

Szakmai elmélet  
3 3 

 konyhai munkák 1 
1 

ruhagondozás 1 
1 

házi munka 1 
1 

Anyag, eszközismeret, balesetvédelem 
3 3 

 konyhai munkák 
1 1 

ruhagondozás 
1 1 

házi munka 
1 1 

Szakmai gyakorlat 20 20 

 konyhai munkák 6 6 

ruhagondozás 6 6 

házi munka 8 8 

Életvitel és 

egészséges életmódra 

nevelés 

- - 

Összesen: 35 35 

Habilitáció, 

rehabilitáció 

Egyéni fejlesztés - - 

Összesen: 35 35 
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Munkára felkészítés szak: II. szakképzés 
Választott kerettanterv:nincs 

A helyi tantervet helyileg dolgoztuk az alábbi modulok alapján: 

 Udvaros központi szakmai program modul alapján: Jóváhagyási szám: 19068-4/2009. 

(11.04.) 

 Konyhai munka, konyhai kisegítő munka központi szakmai program modul alapján: 

Jóváhagyási szám: 2846/17/2004. 

A képzési időtartama: 2 év (11-12 évfolyam). 

A képzés területei: 

Közismereti tantárgyak: (5) 

 

Szakmai elmélet és gyakorlati tantárgyak: (23) 

Elmélet és gyakorlat aránya: 20-80% 
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Munkára felkészítés II. szak 

2016-2017 évtől 

 

Tantárgy 
Heti óraszám 

11. évfolyam 12. évfolyam 

Anyanyelv és kommunikáció 1 1 

Számolás-mérés 1 1 

Társadalmi ismeretek 1 1 

Testnevelés 2 2 

Szakmai elmélet  
3 3 

 Konyhai munkák 
1 1 

Parkápoláshoz 

szükséges 

ismeretek 

1 1 

Parkfenntartási 

ismeretek 
1 1 

Szakmai gyakorlat 20 20 

 Konyhai munkák 6 6 

Parkápoláshoz 

szükséges 

ismeretek 

7 

 

7 

 

Parkfenntartási 

ismeretek 
7 7 

Összesen: 28 28 

Habilitáció, 

rehabilitáció 

Testnevelés   

Informatika   

Életvitel és 

egészséges 

életmódra nevelés 

  

Összesen: 28 28 
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Készségfejlesztő Iskola kerettantervek bevezetésének ütemezése: 

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

KÁI. 9. x x x 

KÁI. 10. x x x 

KÁI. I/11.  x x 

KÁI. I/12.   x 

KÁI. II/11.  x x 

KÁI. II/12.   x 

 

Készült az 53/2016. (XII. 29.) egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

EMMI rendelet alapján. 

 

2017/2018. tanévtől 

A nevelés –oktatás –

fejlesztés területei 

Tantárgy 9-10. évfolyam 

  9. évfolyam 10. évfolyam 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 
5 5 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 
5 5 

 Társadalmi ismeretek 1 1 

 Etika 1 1 

 Osztályfőnöki óra 1 1 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Életvitel és gyakorlat 

5* 6* 

 Gyakorlati képzés 

előkészítése 
3* 3* 

Természeti 

környezet 

Környezet és 

egészségvédelem 
3* 3* 

Művészetek Ének-zene 2* 2* 

 Ábrázolás-alakítás 2 2 

Informatika Információs 

eszközök használata 
2 2 
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Testnevelés Testnevelés 5 5 

Összesen  35 36 

 

A *-al jelölt óraszámok a szabad időkeret óraszámaival megnövelt órakeretet jelölik. 

Készségfejlesztő Iskola 

Fejlesztési területek ( tantárgyak) struktúrája és óraszámok 

 

2018/2019 tanév 

A nevelés – oktatás – 

fejlesztés területei 

Tantárgy 11 

évfolyam 

12 

évfolyam 

 

Heti Heti 2 éve 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 2 2 144 

Társadalmi környezet Számolás - mérés 2 2 144 

Erkölcstan 1 1 72 

Osztályfőnöki 1 1 72 

Természeti környezet Környezet és 

egészségvédelem 

1 1 72 

Testnevelés Testnevelés 5 5 360 

Informatika Információs eszközök 

használata 

1 1 108 

Közismeret összesen  13 13 936 

Gyakorlati 

tevékenység 

Készségfejlesztő 

kerettantervek 

20 óra/ hét 20 óra/ hét 1440 

Szabad készségfejlesztő időkeret 2 2 144 

Készségfejlesztő időkeret összesen 22 22 1584 

Összesen 35 35 2520 
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 Helyi tanterv enyhén értelmi fogyatékos tanulók tagozata 

számára 
Választott kerettanterv: 

 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet  

11. melléklet - Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási 

intézmények számára 

11.1. – Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam)1 

 

  

                                           
1 http:// kerettanterv.ofi.hu/kiegészítések  
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Tanulásban akadályozott tanulók általános iskolájának óraterve 
a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 11. melléklet - Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-

oktatási intézmények számára 11.1. – Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

számára (1-8. évfolyam) alapján, a szabadon felhasználható órakeret beépítésével: 

 

Alsó tagozat 1-4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 +1 7+1 6+1 7+1 

Matematika 4+1 4+1 3+1 4 

Etika /Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 2 2 2 2 

Ének-zene 2 1 2 2 

Vizuális kultúra 1 2 2 2 

Informatika - - 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1+1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Felső tagozat 5-8. évfolyam  

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 4+1 4+1 

Idegen nyelv  - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika /Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek  

2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret 2 2 4 4 

Földrajz  - 1 1+1 2 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1+1 1+1 2 1+1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A „+” jellel jelölt órák a szabadon felhasználható órakeret felhasználását jelentik. 
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Tanulásban akadályozott tanulók általános iskolájának óraterve 

2017/2018. tanév  

 

Tantárgy  1.  

évf. 

2.  

évf. 

3.  

évf. 

4.  

évf. 

5.  

évf. 

6.  

évf. 

7.  

évf.  

8.  

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 +1 6+1 7+1 4+1 4+1 4+1 4+1 

Matematika  4+1 4+1 3+1 4 4 4 4 4 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret  2 2 2 2 - - - - 

Természetismeret  - - - - 2 2 4 4 

Természetismeret  

fizika-kémia 

- - - - - - - - 

Természetismeret  

Biológia – egészségtan  

- - - - - - - - 

Történelem és 

állampolgári ismeretek 

- - - - - - - - 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

- - - - 2 2 2 2 

Hon- és népismeret - - - - 1 - - - 

Földrajz  - - - - - 1 1+1 2 

Ének-zene  2 1 2 2 2 2 1 1 

Rajz - gyakorlati - - - - - - - - 

Rajz és kézművesség  - - - - - - - - 

Vizuális kultúra 1 2 2 2 2 2 1 1 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek  

- - - - - - - - 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

1 1 1 1+1 1+1 1+1 2 1+1 

Testnevelés és sport  5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki  - - - - 1 1 1 1 

Informatika  - - 1 1 1 1 1 1 

Idegen nyelv  - - - - - - 2 2 

 25 25 25 27 28 28 31 31 
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 Helyi tanterv autizmus spektrumzavarral küzdő 

középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára 
 

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1–8. évfolyam  

Választott kerettanterv: 

Intézményünk helyi tanterve a  kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről 

szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet  
11. melléklet - Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási 

intézmények számára 

11.2. melléklete (Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára 

(1-8. évfolyam) adaptálásával készült. Elérhetőség: kerettanterv.ofi.hu 

 

 

AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL KÜZDŐ KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI 

FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ÓRATERVE 

2016-2017. 

A nevelés-

oktatás-

fejlesztés 

területei 

 

 

Tantárgy 

 

 

1. 

évf. 

 

 

2.  

évf 

 

 

3. 

évf. 

 

 

4. 

évf. 

 

 

5. 

évf. 

 

 

6. 

évf. 

 

 

7.  

évf. 

 

 

8.  

évf. 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 4 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás - írás 3* 3* 3 4* 4 4 3* 3* 

Társadalmi 

környezet 

Számolás- mérés 3* 3* 3* 3* 4* 4* 3 3 

Játékra nevelés 2 2 2 2 - - - - 

Társadalmi 

ismeretek 

- - - - 2* 2* 2 2 

Életvitel és 

gyakorlat 

Önkiszolgálás 3* 3* - - - - - - 

Életvitel és 

gyakorlat 

- - 3* 3* 3* 3* 5* 5* 

Természeti 

környezet 

Környezetismeret - - - - 1 1 2 2 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-

alakítás 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Informatika Információs 

eszközök 

használata 

- - 1* 1* 1* 1* 2* 2* 

Testi nevelés Mozgásnevelés 5 5 5 5 5 5 - - 

Testnevelés - - - - - - 5 5 

Összesen 

 

25 25 25 26 28 28 31 31 

A „*„ jelölt óraszámok a szabadon tervezhető óraszámmal megnövelt órakeretet jelölik. 

  

http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/11_sni/kozep/index_sni_kozep.html
http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/11_sni/kozep/index_sni_kozep.html


 173 

 Helyi tanterv autizmus spektrumzavarral küzdő enyhén 

értelmi fogyatékos tanulók számára 
 

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1–8. évfolyam  

 

Választott kerettanterv: 

 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet  

11. melléklet - Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási 

intézmények számára 

11.1. – Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam)2 

adaptálásával készült. 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai nevelése - 

oktatása intézményünk tanulásban akadályozott tanulóinak helyi tantervi adaptációjával 

valósul meg. 

 

AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL KÜZDŐ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS 

TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ÓRATERVE 

 

a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 11. melléklet - Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-

oktatási intézmények számára 11.1. – Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

számára (1-8. évfolyam) adaptálása alapján, a szabadon felhasználható órakeret beépítésével: 

 

Alsó tagozat 1-4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 +1 7+1 6+1 7+1 

Matematika 4+1 4+1 3+1 4 

Etika / hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 2 2 2 2 

Ének-zene 2 1 2 2 

Vizuális kultúra 1 2 2 2 

Informatika - - 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1+1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Felső tagozat 5-8. évfolyam  

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 4+1 4+1 

Idegen nyelv  - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika / hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek  

2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 - - - 

                                           
2 http:// kerettanterv.ofi.hu/kiegészítések  
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Természetismeret 2 2 4 4 

Földrajz  - 1 1+1 2 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1+1 1+1 2 1+1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

A „+” jellel jelölt órák a szabadon felhasználható órakeret felhasználását jelentik. 
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AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL KÜZDŐ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS 

TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ÓRATERVE 

 

2016/2017. tanév  
 

Tantárgy  1.  

évf. 

2.  

évf. 

3.  

évf. 

4.  

évf. 

5.  

évf. 

6.  

évf. 

7.  

évf.  

8.  

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 +1 6+1 7+1 4+1 4+1 4+1 4+1 

Matematika  4+1 4+1 3+1 4 4 4 4 4 

Etika / hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret  2 2 2 2 - - - - 

Természetismeret  - - - - 2 2 4 4 

Természetismeret  

fizika-kémia 

- - - - - - - - 

Természetismeret  

Biológia – egészségtan  

- - - - - - - - 

Történelem és 

állampolgári ismeretek 

- - - - - - - - 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

- - - - 2 2 2 2 

Hon- és népismeret - - - - 1 - - - 

Földrajz  - - - - - 1 1+1 2 

Ének-zene  2 1 2 2 2 2 1 1 

Rajz - gyakorlati - - - - - - - - 

Rajz és kézművesség  - - - - - - - - 

Vizuális kultúra 1 2 2 2 2 2 1 1 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek  

- - - - - - - - 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

1 1 1 1+1 1+1 1+1 2 1+1 

Testnevelés és sport  5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki  - - - - 1 1 1 1 

Informatika  - - 1 1 1 1 1 1 

Idegen nyelv  - - - - - - 2 2 

 25 25 25 27 28 28 31 31 
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 Legitimációs záradék 
A Pedagógiai Program elfogadása és jóváhagyása 

 

A pedagógiai programot a diákönkormányzat ______ év _______________ hó _____  

 

napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2018 év június hó 15 nap. 

 

            

  

      Diákönkormányzat vezető 

A pedagógiai programot 

 

______ év _______________ hó _____ napján tartott ülésén véleményezte és  

 

elfogadásra javasolta. 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2018 év június hó 15 nap. 

 

            

            szülői munkaközösség elnöke 

 

A pedagógiai programot ______ év _______________ hó _____  

 

napján tartott ülésén elfogadta és jóváhagyásra javasolta. 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2018 év június hó 15 nap. 

 

             

         intézményvezető 

 

A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 

EGYMI pedagógiai programját a Nyíregyházi Tankerületi Központ.  

 

______ év _______________ hó _____ napján jóváhagyta. 

 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2018 év -----------------  hó --------- nap. 

 

             

tankerület igazgató 

 


