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Jogszabályok a Pedagógiai program megalkotásához 

, 

 

1. Nevelési program 

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 

 Tanulási és nevelési célok 

A nevelési és tanulási célok megegyeznek a Nat-ban leírtakkal. 

 

Alapelveink: 

 

 emberiség előtt álló közös globális problémákra való figyelés 

 állampolgári nevelés/ nemzeti- unió polgárainak nevelése 

 erkölcsi nevelés, az általános emberi értékek, normák elfo-

gadtatása 

 családi életre nevelés 

 testi és lelki egészségre nevelés 

 felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 fenntarthatóság, környezettudatosság 

 pályaorientáció 

 gazdasági és pénzügyi nevelés 

 médiatudatosságra nevelés 

 A kooperáció és a tudatosság elve 

 A differenciálás és az individualizáció elve 

 

Hangsúlyozzuk: 

 az egyén felelősségét a társadalomban 

 az egyéni és a kiscsoportos képességfejlesztést 

 a környezet, a közösségeket fenyegető veszélyek csökkentését, megerősítését 

 más népek, kultúrák iránti nyitottságot, megértést 

 minőségi munkavégzést 

 hatékony tanítási, tanulási folyamatok, az elsajátított tudás és kompetencia hasz-

nálhatóságát 

 

Értékek 

 gyermekközpontúság, gyógypedagógiai szemlélet 

 egyén tisztelete, személyiség fejlődése 

 szolidaritás 

 tolerancia 

 demokratizmus 
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 nemzeti értékek (hagyományok, etnikumok nemzeti azonos-

ság tudatának ápolása) 

 európai humanista értékrend  

 

Az iskola hagyományai 

Iskolánkban nagy gondot fordítunk a gyermekek tanórán kívüli tevékenységének meg-

szervezésére. A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat valamint felelő-

söket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

 

Célunk: 

 A közös ünneplés.  

 Az iskola hagyományainak, szokásainak ápolása és ezen keresztül az összetartozás 

erősítése.  

 Társadalmi beilleszkedésük segítése, érzelmi életük gazdagítása. 

 

Iskolánk hagyományai: 

 Tanévnyitó ünnepély 

 „Elsős” avató 

 Karácsony  

 Farsang 

 Fogyatékosok Világnapja 

 Iskolai szavalóverseny 

 Föld napja 

 Ballagási ünnepély 

 Tábor /Nyár folyamán vagy év elején./ 

 Csobánc teremfoci bajnokság /A rendezvényen a megyei társiskolák vesznek részt./ 

 Szász-nap /Iskolánk névadójáról való megemlékezés./ 

 Kulturális bemutató /tánc, színdarab, ének, vers, báb/ 

 Gyermeknap 

 Játszóház (húsvét, karácsony) 

 Tanévzáró ünnepély 

 

A nemzeti ünnepeink 

 Október 23.  

 Március l5.  

 

Osztályszintű megemlékezések: 

 Aradi vértanúkra emlékezés 

 Holocaust magyarországi áldozatainak  emléknapja 

 A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

 Nemzeti Összetartozás Napja 

 

Pedagógiai célok: 



 

Szász Márton Általános Iskola  6 

 

 

 Az értelmileg és a tanulásban akadályozott, gátolt és autista tanulók fejleszthetőségéhez 

igazodva a képességek maximumának elérése 

 Harmonikus személyiség kialakítása 

 Társadalmi cselekvőképesség, beilleszkedés elősegítése 

 Az egész életen át tartó tanulásra felkészítés, a kiemelt fontosságú kulcskompetenciák 

fejlesztése. 

 Egységes alapokra épülő differenciálás. 

 A tanulási esélyegyenlőség segítése. 

 A tanulók felkészítése a továbbtanulásra, majd a felnőtt életre. 

 A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók a személyiségállapothoz igazítottan a 

szükséges képességek és készségek megalapozása. 

 

A kulcskompetenciák: 

 

 

- Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi 

- Matematikai gondolkodási kompetencia 

- Digitális kompetencia 

- A tanulás kompetenciái 

- Személyes és társas kapcsolati kompentecia 

- Munkavállalói, vállalkozói kompetencia 

- Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság 

 

Az értelmileg akadályozott tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja miatt a  

kulcskompetenciáinak fejlesztése  egyéni, individualizált módon valósul meg. Az autiz-

mus spektrumzavarral küzdő tanulók esetében az alapkompetenciák megszerzése és 

megszilárdulása tágabb időkeretben valósul meg. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

- Énkép, önismeret 

- Hon és népismeret 

- Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra 

- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

- Gazdasági nevelés 

- Környezettudatosságra nevelés 

- Tanulás tanítása 

- Helyzetfelismerés 

- Problémamegoldás 

- A testi és lelki egészség 

- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

- digitális technológiával támogatott oktatási módszerek 

- tanulói együttműködésen alapuló tanulás, 

- aktív tanulás 
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Programok, eljárások az integráció keretében 

 a mozgásproblémák terápiás ellátása 

 gyógytestnevelés 

 a gyermekek és tanulók beszédhibájának a javítása a logopédiai foglalkozásokon elsőd-

leges feladat 

 a beszédkészség fejlesztése, a beszédfogyatékos tanulók rehabilitációs, habilitációs órá-

inak ellátása 

 a sajátos nevelési igényű tanulók körében végezzük a részképesség-zavarok javítását 

 a mozgásfogyatékos és az organikus sérülésből adódó mozgásproblémák terápiája 

Tanév elején a gyógypedagógus, aki a foglalkozásokat vezeti, éves fejlesztési tervet készít, ez 

alapján történnek az egyes foglalkozások. A fejlesztési terv kiindulópontját a szekértői véle-

ményben leírtak képezik. Szükség esetén a kognitív fejlesztés kiegészül egyéb terápiás eljárá-

sokkal is. Kiemelten fontosnak tartjuk – a fejlesztés eredményessége érdekében – a fejlesztést 

végző gyógypedagógus és az osztálytanító szoros együttműködését. 

 

1.2. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelési folyamatát meghatározó irányelvek és 

szempontok: 

 

 tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon vagy (korábban) oligofrénpedagó-

gia szakon végzett gyógypedagógus vesz részt a nevelési-oktatási és/vagy fejlesztési 

folyamatban, valamint szükségszerűen más szakirányon végzett gyógypedagógus 

és/vagy egyéb szakember (pszichológus, orvos, szociálpedagógus stb.); 

 a tanórák mellett a tanulók kötelezően részt vesznek  egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs és rehabilitációs foglalkozáson, amelynek célja a pszichikus funkciók fej-

lesztése a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelően; 

 a gyógypedagógus a partnerekkel együtt (tanuló, pedagógus, szülők stb.) egyéni fejlesz-

tési tervet állít össze, amely konkrét, mérhető és rövid idő alatt elérhető célokra bontja 

le a távlati fejlesztési célokat; 

 elengedhetetlen az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglal-

kozások dokumentálása, az elért eredmények összehasonlítása a kiinduló állapottal, a 

pedagógiai diagnosztika eszközeivel pontos és mérhető információk gyűjtése, ezek 

alapján az egyéni fejlesztési terv módosítása; 

 a tanuló általános fejlettségi állapotának, tanulási képességeinek leginkább megfelelő 

tanulási tempó és absztrakciós szint biztosítása, amely tanulási területenként/tantár-

gyanként eltérő lehet; 

 a megtanultak számbavétele, rendezése és kérdések/problémák segítségével a még nem 

ismert válaszok keresése. A saját élmények, korábbi tapasztalatok/tudás összekapcso-

lása a megtanulandó fogalmakkal, cselekvésekkel; 
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 a gondolkodás rigiditása miatt a kérdések egyszerűsítése, a feladatelemek kis lépésekre 

bontása vagy analógiák alkalmazása hozzájárul a tanulóban már meglévő tudáselemek 

megerősítéséhez, a továbblépéshez; 

 fontos a különböző képességeket fejlesztő eljárások és feladatok összehangolása, a ta-

nuló érdeklődésének és motiváltságának elősegítése (pl. feladatok választhatósága, több 

megoldási lehetőség keresése, az önálló tanuláshoz szükséges technikák elemeinek fo-

kozatos elsajátítása, a metakognitív folyamatok állandó megerősítése, az egyéni tanulási 

utak feltárása); 

 fontos a tanulásra rendelkezésre álló idő változatos strukturálása, az időtartamok rugal-

mas változtatása, a legkedvezőbb csoportméret kiválasztása; 

 az elsajátítás folyamatában alkalmazott eszköztár (pl. számológép, szótár, IKT-eszköz, 

gondolattérkép stb.) alkalmazásának tanítása, majd felhasználásának lehetősége a ta-

nuló számára a pedagógiai folyamat minden szakaszában; 

 megfelelő tanulási környezet kialakítása (térelrendezés, berendezés, változtathatóság 

stb.). 

 

Feladatok  

 

Az alapfokú nevelés első szakasza 

Alapvető kultutechnikák eszköz szintű elsajátítása. Az alsó tagozat első két évében a tanulók 

között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

A harmadik-negyedik évfolyamon meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által a taní-

tási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerülnek a motiválási és a tanulásszervezés folyama-

tok. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára az 1–4. évfolyamon a tanuláshoz nélkülözhetetlen 

pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések dif-

ferenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési megoldások alkalmazását teszik szüksé-

gessé. A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzékleti tapasztalatoknak, 

a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanulók is-

kolakészültsége eltérő, ezért a tanulási feladatok jellege, összetettsége és a megvalósításhoz 

szükséges idő különbözik.  

 

Az alapfokú nevelés második szakasza 

 A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanu-

láshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-

együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása, és egyre összetettebb tu-

dástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfej-

lesztése. Az együttműködési készség fejlesztése, erősítése. Az életen át tartó tanulás 

és fejlődés megalapozása. 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapoz-

zuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  
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 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejleszté-

séve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, 

a barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők fi-

gyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanu-

lási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 A nevelés középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll.  

 Aktív tanulás fejlesztése 

 A gyermek jellemének formálása. 

 A gyermek személyiségének fejlesztése. 

 A felelősségtudat, érzelemvilág gazdagodásának elősegítése. 

 A különböző szociális, kulturális háttér és az eltérő ütemű fejlődésből fakadó hátrányok 

csökkentése, az egyéni képességek kibontakoztatása. 

 Humánus magatartásformák, szokások megismertetése. 

 Az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képességek, a tanulói tudás meg-

alapozása, a már megalapozott kompetenciák további fejlesztése, megerősítése. 

 Azon készségek, képességek fejlesztése, amelyek a környezettel való harmonikus 

konstruktívkapcsolathoz szükségesek.  

 Olyan helyzetek teremtése, melyekben a tanulók gyakorlati módon igazolhatja problé-

mamegoldó képességét, megbízhatóságát, becsületességét, szavahihetőségét.  

 A tanulók önismeretének, akaratának, együttműködési készségének, empátiájának fej-

lesztése a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek közben. 

 A természeti és épített környezet iránti felelősségre nevelés. 

 Nemzeti, etnikai hagyományok tudatosítása és ápolásukra való nevelés. 

 Az emberiség közös problémái iránti fogékonyság. 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapoz-

zuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

 A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és 

a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával. 

 Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kí-

vánunk hozzájárulni. 

 

 

A nevelő-oktató módszerek, eszközök és eljárásrendszerek 

1. Verbális eszközök 

2. Nonverbális eszközök 

3. Szociális technikák 
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Ezeket a technikákat tanulóink részben a családban, részben az iskolai közösségben sajátít-

ják el. Nagyon fontos a mintaadás. 

 

a./Önismeret, emberismeret fejlesztő technikák: 

Ezek olyan eszközök, technikák, amelyek elősegítik, fejlesztik a tanulók pszichés világát, 

társas kapcsolatait, egyedi tulajdonságait, készségeit.  

 

b./Szociális készségfejlesztő technikák: 

Ezek a technikák a tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő készségeinek fejlesztését 

és a meglévők erősítését szolgálják.  

 

Nevelési módszereink 

- A nevelési célok határozzák meg. 

- Kiválasztásuknál figyelembe vesszük:  

 a tanulók életkori sajátosságait 

 értelmi fejlettségét 

 képességeiket  

 valamint igazodnak: 1. a nevelők:  

 személyiségéhez 

 felkészültségéhez  

 vezetői stílusához 

 2. mindenkori szituációhoz és annak tartalmához 

 

A nevelési módszereket úgy választjuk meg, hogy azok a leghatékonyabb alkalmazást 

tegyék lehetővé. A különböző nevelési szituációkat más-más módszer, illetve módszerkombi-

nációk alkalmazásával oldjuk meg. 

 

Főbb nevelési módszereink: 

 követelés 

 meggyőzés 

 gyakorlás 

 ellenőrzés 

 értékelés 

 elismerés 

 büntetés 

A módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján csoportosítottuk. 
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A jutalmazások formái: 

Szóbeli: 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatóhelyettesi dicséret 

 igazgatói dicséret 

 

Írásbeli: 

 osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján, 

vagy egyszeri közösségi munkáért; 

 szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg; adható az adott tantárgyban 

elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos ki-

emelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, stb. munkáért; 

 igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen elért 1.-10. helyezet-

teknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt. 

 tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható 

 

A jutalmak formái: 

 könyvjutalom 

 tárgyjutalom 

 oklevél 

 jutalom kirándulás 

 

Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi ér-

demekért: 

 kiemelkedő tanulmányi eredmény  

 példamutató szorgalom  

 hiányzásmentes tanév  

 versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel  

 az iskola érdekében végzett tevékenység  

 kiemelkedő sporttevékenység  

 

A diákönkormányzat is oszt jutalmat a következő érdemekért: 

 Az év diákja 

 Az év sportolója 

 Az év tanára 

A jutalmak odaítéléséről a tanulóközösség titkos szavazással dönt. 

 

 

 

 

 

Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 
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Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben 

részesíthető. A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi 

büntetést a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. 

A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 

 

Fegyelmező intézkedések 

 szóbeli figyelmeztetés: 

o szaktanári figyelmeztetés 

o osztályfőnöki figyelmeztetés 

o igazgatóhelyettesi figyelmeztetés 

o igazgatói figyelmeztetés 

 írásbeli figyelmeztetés: 

o szaktanári figyelmeztetés (3 alkalommal) 

o osztályfőnöki figyelmeztetés (3 alkalommal) 

o igazgató helyettesi figyelmeztetés 

o igazgatói figyelmeztetés 

 írásbeli intés: 

o szaktanári intő 

o osztályfőnöki intő  

o igazgató helyettesi intés 

o igazgatói intő 

 nevelőtestületi intés 

 

Fegyelmi büntetés 

 megrovás 

 szigorú megrovás 

 áthelyezés másik, azonos típusú iskolába 

 eltiltás a tanév folytatásától 

 kizárás az iskolából 
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1.3. Személyiségfejlesztéssel és képesség-kibontakoztatásának kapcsolatos pedagógiai 

feladatok 

 

A személyiség kialakulására és formálódására nagymértékben hatnak a társadalmi té-

nyezők, életfeltételek és a nevelés. Az első két tényezőn közvetlenül változtatni nem tudunk, 

tehát a nevelésen keresztül tudjuk alakítani, formálni gyermekeink személyiségének fejlődését. 

Erre a nevelési területre kiemelten nagy hangsúlyt kívánunk fektetni.  

 

Célunk, hogy tanulóink: 

 különböző szintű adottságaikkal, 

 az eltérő mértékű fejlődésükkel, 

 az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, 

 egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, 

 szervezett ismeretközvetítéssel, 

 csoportos és egyéni munkatevékenységgel, 

 spontán tapasztalataikkal összhangban minél optimálisabban bontakoztathassák ki a 

személyiségüket.  

 

 Kiemelten foglalkozunk a segítő életmódra való neveléssel 

 Az egyéni szociális értékrend fejlesztése  

 A szociális kommunikáció fejlesztése 

 Együttműködési képesség fejlesztése 

 A szakmai képzés alapozása 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésében nagy hangsúlyt helyezünk az önmegismerő és önfejlesztő 

képességek kialakítására, amelynek területei: 

 önismeret folyamatos fejlesztése, 

 önfejlesztő képességek alapozása, 

 tehetségesebb tanulóink segítése a személyiségük fejlesztésének érdekében. 

 

 

Pályázatok 

 

a.) Határtalanul program 

A Határtalanul program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok ki-

alakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz 

a Határtalanul a nemzeti összetartozás operatív programja. 

A Határtalanul pályázat elnyeréséhez szükséges, hogy a pályázó intézmény Pedagógiai Prog-

ramjában megjelenjen a Határtalanul program. 
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b.) Erzsébet-táborok 

Az Erzsébet-táborokban egész évben számos felfedezni való élmény és program várja a gyere-

keket.A minőségi, élmény alapú táborok célja, hogy a táborokban résztvevő gyermekek közös 

élményekkel és örök emlékekkel térjenek haza.  

c.) Erzsébet-karácsony  

melynek célja, hogy a komplex programmal hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrá-

nyos helyzetű gyermekek a tábori élmények megtapasztalása mellett különleges ünnepi hangu-

latú kulturális programhoz is hozzáférjenek. 

 

1.4. Egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi felvilágosí-

tást. Az iskolaorvos, a védőnő az osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges életmódra neve-

lése érdekében felvilágosító előadásokat tart. 

 

Különösen fontos, hogy a tanulók az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól 

(dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás, stb.) az életkoruknak megfelelő módon tájéko-

zódhassanak, ehhez az iskolarendőr is segítséget nyújt előadásaival. 

Tanulóink részt vesznek egészségvédelemmel kapcsolatos vetélkedőkön, városi versenyeken), 

valamint egészségnapot is szervezünk, ahol előadásokat hallgathatnak tanulóink, egészséges 

ételeket készíthetnek és fogyaszthatnak. 

 

Az egészségneveléssel kapcsolatos részletes feladatokat, célokat az Egészségnevelési Program 

tartalmazza, mely a Pedagógiai Program mellékletét képezi. 

 

 

1.5.  Közösségfejlesztés, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 

A közösségi nevelés területei: 

 család 

 az iskola 

 az iskolán kívüli közösségek 

Az iskola keretén belül működő közösségi nevelés területei: 

 tanórák 

 tanórán kívüli, felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások (napközi, kirándulások…) 

 diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (diákönkormányzati munka) 

 szabadidős tevékenység  

 

A./ A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok: 

 

Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítására törekedhetünk: 
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 a tanulás támogatása: 

 kölcsönös segítségnyújtással 

 közösségi ellenőrzéssel 

 tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével 

 a tanulók kezdeményezéseinek segítése 

 a közvetlen tapasztalatszerzés segítése 

 a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással: helyes 

cselekvések bemutatásával: bírálat, önbírálat segítségével) 

 a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének (ki)fejlesz-

tése 

 a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő 

évfolyamon (iskolafokon) a már elért eredményekre való építés 

 olyan nevelőkollektíva kialakítása (megtartása), mely összehangolt követeléseivel és 

nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja 

 különböző változatos munkaformákkal (homogén csoportmunka, differenciált cso-

portmunka, egyéni munka, kísérlet, verseny…) az együvé-tartozás, az egymásért való 

felelősség érzésének erősítése 

 

 

B./ A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai: 

 

 Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére. 

 Átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy a 

különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a kö-

zösséghez való tartozás érzését. 

 Ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közös-

ségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek. 

 A séták, kirándulások mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti 

felelősség érzését.  

 

Egyéb tanórán kívüli foglalkozások: 

 a napközi  

 tanulószoba 

 fejlesztő felzárkóztató foglalkozások 

 iskolai sportkör 

 tehetséggondozás 

 tanulmányi versenyek: helyi, kistérségi, megyei, országos szintig  

 témakörhöz kapcsolódó versenyek (könyvtárhasználati, honismereti, egészségügyi, 

Föld napja, katasztrófavédelmi) 

 kulturális versenyek (színjátszó, szavaló) 

 különböző sportágak keretében házi bajnokságok 

 sportversenyek (megyei, regionális, országos) 
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 Föld napja 

 Szász-nap 

 

C./ A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

 

 Olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik 

az egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak. 

 A kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösség-

építő tevékenységek fejlesztése. 

 A régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése. 

 Olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a kö-

zösség tagjaiban és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség. 

 A közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése. 

 A közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése. 

 Olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, ér-

tékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait.  

 

Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 

Szakmai munkaközösség 

Iskolánkban egy szakmai munkaközösség működik. Munkaközösségünk szakmai és 

módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolánkban folyó nevelő-oktató-munka 

tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 

Részt vesz és döntési jogköre van: 

- a pedagógiai program készítésében és elfogadásában, 

- az intézmény munkáját átfogó elemzések, beszámolók elfogadásában, 

- a házirend készítésében, 

- taneszközök, tankönyvek, segédletek megválasztásában, 

- szakmai továbbképzések szervezésében, 

- az órarend összeállításában, a tanév munkabeosztásában. 

A kollégák szakmai segítséget nyújtanak egymásnak oktatási és nevelési kérdésekben. Az 

alsós és felsős kollégák megbeszélik az egyes évfolyamok követelményszintjét, az egységes 

értékelésre nagy hangsúlyt fektetnek. A munkaközösség a tanulók magasabb évfolyamba 

lépését megállapítják és megvitatják, valamint közösen döntenek a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátásáról, bukásáról. A tanulók fegyelmi ügyeit együtt vitatják meg. Nagy hangsúlyt kap az 

osztályfőnökök, szaktanárok és napközis nevelők együttműködése, kapcsolattartása.  

 

Szülői munkaközösség 

Fontos közössége iskolánknak, hiszen közvetít a tantestület és a szülők között a gyere-

kek érdekeinek szem előtt tartásával. Iskolánkban a Szülői Munkaközösség jól dolgozik, folya-

matos a kapcsolata az iskolával. Ebben igen nagy szerepe van az osztályfőnököknek és a diák-

mozgalmat segítő pedagógusnak. Az SZM elnökét a szülők választják meg. Tevékenyen részt 
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vesznek az iskolai ünnepélyek színvonalas megrendezésében /karácsony, farsang, gyermek-

nap/. 

Az osztályfőnökök munkáját is több szempontból segítik: tanulmányi kirándulások 

szervezésében, a gyermekek kísérésében. Részt vesznek társadalmi munkában, az iskola és kör-

nyezetének szépítésében.  

Szülők kezdeményezték a „Nyújts kezet” Alapítványt, mely igen jól működik.  

 

Tanulóközösség  

A diákok közösségét a diákmozgalmat segítő pedagógus képviseli. Tájékoztatja a diákokat 

jogaikról, kötelességeikről. Segít a problémák megoldásában. Megkönnyíti a 

kapcsolatteremtést tanárok és diákok között. A diákmozgalmat segítő pedagógus a tanulók 

aktív közreműködésével szervezi az iskolai ünnepélyeket.  
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1.6.  A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartal-

mazza.  

 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,  

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 leltárak és osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály 

szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé ter-

jeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 
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 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: osztálynapló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások nyomon követése, igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart 

az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására moz-

gósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldá-

sát.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

1.7. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység. 

 

1. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:  

• Szoros kapcsolat a helyi óvodával, nevelési tanácsadóval és gyermekjóléti szolgálattal  

• Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése  

• Egyéni fejlesztés  

• Felzárkóztató foglalkozások  

• Napközi otthon, tanulószoba  

• A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai  

• Családlátogatások  

• A szülők és családok nevelési gondjainak segítése  

 

2. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek:  

• Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése  

• A nem kötelező (választható) foglalkozásokon, tanórákon való részvétel, tanulás  

• Tehetséggondozó foglalkozások (pl.: felvételi előkészítő)  

• Iskolai sportkör, szakkörök  

• Versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális  

 

• Városi könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek egyéni vagy csoportos használata  

• A továbbtanulás segítése  

 

1.8. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 

Tanulóink igen nagy része sikertelenséggel, kudarccal, magatartási problémákkal kerül 

iskolánkba. Hiányzik náluk a szeretet, a rendszeresség, az állandóság. Legfőbb elvünk: „ne-

velve tanítani”. 
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Náluk megfigyelhető: 

 magatartászavar (agresszivitás, gátoltság, szorongás, passzivitás, kapcsolatzavar) ter-

jedésének oka: nincs otthoni megfelelő magatartásminta (munkanélküli család) 

 pszichoszomatikus és neurotikus megnyilvánulás 

 deviáns, predeviáns megnyilvánulások (lopás, csavargás kábítószer) 

 más kultúrájú környezetből való érkezés, szokások 

 

A beilleszkedési és magatartási problémák leggyakoribb okai: 

- motiválatlanság 

- a család eltérő szokásrendszere, értékrendje 

- korábbi kudarcélmények 

- túlterheltség 

- lelki, fizikai szükségletek kielégítetlensége 

- helytelenül megválasztott kortársak, gyermekcsoportok 

- a családi nevelés hiányosságai 

- helytelen értékrend 

- alacsony feszültségtűrés 

A magatartási nehézségek kialakulása általában nem egyetlen okra vezethető vissza. 

 

Elsődleges tevékenységeink közé tartozik: 

1.Az okok feltárása: 

- környezettanulmány 

- szülői háttér megismerése 

- tanulók képességeinek felmérése 

- közösségi kapcsolatok megfigyelése (felnőtt-gyermek viszony vizsgálata, család, is-

kola, család-nevelők kapcsolata) 

 

2. Kognitív, érzelmi-motivációs képességek fejlesztése 

A pedagógusnak ehhez fontos:  

 gyermek személyiségének ismerete 

 osztálykörnyezetben való viselkedése 

 pszichés folyamatos elemzése 

 tananyag jellemzőinek lemérése 

 nevelésközpontú tanítás 

 következetesség 

 egyértelmű és követhető normarendszer felállítása 

 

3. Képességfejlesztés (tananyagot csak eszközként használjuk a cél érdekében) és korrepetálás 

(tananyaghiány pótlására való egyéni v. kiscsoportos foglalkozás) elválasztása 

4. Pszichológus segítség kérése 

 



 

Szász Márton Általános Iskola  21 

 

 

Nevelési munkánkban fontos szerepet kap: 

 megfelelő iskolai légkör, partnerkapcsolatok kialakítása 

 szerepjáték, helyzetgyakorlat 

 csoportterápia 

 önismeret, pozitív énkép kialakítása 

 csapatmunka, együttműködés (pedagógus, szülő, gyámhivatal, rendőrség) 

 tanulók elismerése osztály előtt 

 interjú 

 egyéni foglalkozás: beszélgetés, empátiás készség kialakítása, kommunikáció fejlesztése 

 kiscsoportos foglalkozás: beszélgetés, (mozgásos foglalkozás: tánc, sport, dráma) 

 kérdőív 

 értékelési rend átalakítása ezen tanulóknál 

 szülővel való folyamatos kapcsolattartás, megbeszélés, tanácsadás (jó tulajdonságról) 

 esélyegyenlőség megteremtése 

 tanulók személyiségének fejlesztése, harmonikus fejlődése 

 stigmatizáció elkerülése 

 önbizalom erősítésű tevékenységekbe való bekapcsolódás 

 önkifejezés fejlesztése 

 folyamatos dicséret, megerősítés 

 közös programokba való bevonás 

 más kultúrák bemutatása 

 biztonságérzet 

 szakember igénybevétele, anamnézis kérése 

 konfliktuskezelés készségének fejlesztése 

 kapcsolattartás a nevelőintézettel, Pedagógiai Szakszolgálattal, társintézményekkel, egy-

házzal, családsegítő szolgálattal 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

Tehetséggondozás 

Az iskolai kudarcokból adódó magatartási nehézségek csökkentésének egyik módja, ha megta-

láljuk a tanulónak azt a képességét, amellyel kitűnhet társai közül. A tehetség felismerése, ki-

bontakoztatása kiemelt feladtunk. Mivel tanulóink lehetőségei korlátozottak, ezért minden al-

kalmat megragadunk a bemutatkozásra, a szereplésre. Minden tanévben iskolai szintű verse-

nyeket tartunk, kulturális bemutatókat szervezünk. Tanulmányi életünkhöz tartoznak a területi, 

megyei és országos szereplések, versenyek, mint például szavalóversenyek, helyesírási ver-

seny, honismereti verseny, sportrendezvények, komplex tanulmányi versenyek, iskolák közötti 

kulturális versenyek, fesztiválok. Valamennyi évben lehetőség kínálkozik arra, hogy a jobb ké-

pességű tanulók az épek iskolái által kiírt versenyeken is részt vegyenek és ott sikereket érjenek 

el, például csecsemőgondozás, fogászati vetélkedő, Föld napja vetélkedő. A tehetséggondozás-

sal még teljesebbé tudjuk tenni tanulóink életét, hogy jobban meg tudják állni helyüket az őket 

körülvevő világban. 
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A változatos foglalkozások fejlesztik a tanulókat, hogy a megszerzett ismereteket tovább bő-

vítsék és alkalmazzák. 

 

Tehetséggondozó programok: 

 zenei – művészeti 

 sport – turisztikai 

 honismeret – néprajzi 

 egészség, és környezetvédelem 

 sakk oktatás 

 

Szervezeti formái: 

 napközi 

 szakkör 

 tanulmányi versenyek 

 kulturális versenyek 

 házi bajnokságok, versenyek 

 diáknap 

 ünnepre készülődés 

 jeles napok (Föld napja, Szász-nap, stb.) 

 tanulmányi séták, kirándulások 

 táborok 

 kiállítások 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 felzárkóztatás, egyéni foglalkoztatás 

 egyéni elbeszélgetés 

 a tantárgy és tanulás iránti motiváció 

 személyes kötődés (őszinte, közvetlen) elmélyítése 

 folyamatos figyelemmel követés 

 sikerélményhez juttatás 

 jutalmazás, dicséret 

 rövidtávú elérhető célok felállítása 

 kudarctűrő ill. kezelő képességek fejlesztése 

 pozitív életszemlélet kialakítása 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

Cél: Segíteni a szociális hátrányban lévő tanulók képességeinek kibontakozását. 
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Az esélyegyenlőség kérdése kiemelten fontos számunkra, mert iskolánkban magas a HH és 

a HHH tanulók száma (aránya). Felmérjük, és folyamatosan figyelemmel kísérjük a hátrányos 

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók teljesítményét, életkörülményeit.  

Intézményünk mindennapi kapcsolatban áll, szorosan együttműködik a szociális és gyer-

mekjóléti ellátások tekintetében hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel. Folyamatos 

a kapcsolattartás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal, aktívan részt vesz a gyermek-

védelmi jelzőrendszer működtetésében, rendszeresen részt vesz az esetmegbeszéléseken. Igen 

nagyszámú a bejáró tanulóink száma, ezért nagyon fontos, hogy a vidéki gyermekjóléti szolgá-

latokkal, családsegítőkkel szoros kapcsolatot tartsunk fönn.  

Kiemelt feladat az ingyenes étkezésre jogosultság igénybe vételének teljes körű biztosítása, 

amely tanulóink közül legnagyobb százalékban a HH tanulóinkat érinti. A 100%-os tankönyv-

támogatás teljes körű biztosítása lehetőséget nyújt a tartós tankönyvek beszerzésére. 

 

1.9. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, gyakorlásának 

rendje 

 

Az intézmény megteremti a tanulói jogok érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésének 

feltételeit. A tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásának helyi szabályait az intézmény há-

zirendje tartalmazza. A tanulók érdekképviseleti szerve a Diákönkormányzat. A tanulók na-

gyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Di-

ákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezlete-

ken való részvételüket. A tanulók intézményi döntési folyamatban való részvételi jogait, gya-

korlásának rendjét a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, mely 

az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi. 

 

1.10. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

 

Célunk a tanuló személyiségének harmonikus fejlesztése, amely a nevelés két alapvető közös-

ségének – a család, szülők és az iskola, pedagógusok – koordinált, aktív együttműködésének 

a feltétele. 

 

Az együttműködés formái: 

1.A szülők részéről: a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat vár-

juk el: 

 aktív részvételt az iskolai rendezvényeken 

 ötletnyújtást az előadások témáihoz 

 őszinte véleménynyilvánítást 

 együttműködő magatartást 

 nevelési problémák őszinte megbeszélést, közös megoldását 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését 

 érdeklődő-segítő hozzáállást 

 szponzori segítségnyújtást 
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2. Iskolánk részéről:  

 nyílt napok, nyílt órák szervezése 

 rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról 

 változatos témájú szakkörök indítása, ahol a tanuló gyakorolhatja a helyes visel-

kedési módokat 

 előre tervezett szülői értekezletek 

 rendkívüli szülői értekezletek 

 fogadóórák 

 előadások szervezése:   

- logopédus 

- Pedagógiai Szakszolgálat 

- pszichológus 

- egészségügyi szakember (orvos, védőnő, meghívásával) 

 pályaválasztási tanácsadás 

 családlátogatás 

 közös kirándulások 

 

Az iskola társadalmi kapcsolatai 

Intézményünk a feladatok elvégzése, az iskolai munka megfelelő szintű irányításának, 

a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és 

a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézmé-

nyekkel és cégekkel.  

A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői 

rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottai-

val, - meghívás vagy egyéb értesítés alapján.  

Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot 

tart számos szervezettel. Napi munkakapcsolat köti az intézményt a közös fenntartásban mű-

ködő intézményekhez és szervezetekhez. 

 

1. Szakmai kapcsolatunk az alábbi intézményekkel rendszeres: 

- Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 

(ÉFOÉSZ) 

- Pedagógiai Szakszolgálat 

- fenntartó 

- megyében működő többi társiskola 

- Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

- Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

- FODISZ 

 

2. Egyéb társadalmi szervekkel: 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

- Iskolaorvos 

- Rendőrség 
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- Mentők 

- Katasztrófavédelem 

- Helyi közművelődési intézmények 

- Üzemek, vállalkozók, vállalatok 

- Beiskolázási körzetünk települési önkormányzatai, jegyzőségei 

- SZM  

- Intézményi Tanács 

- Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 

- Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal 

- Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 

- LEKI 

 

1.11. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai 

 

Tanulmányok alatti vizsgák: 

- osztályozó vizsga 

- javító- és pótvizsga 

- különbözeti vizsga 

 

1.12. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

Az ismeretek elsajátítása a védőnő segítségével készített terv alapján történik. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül valósul meg/osztályfő-

nöki, természetismeret, testnevelés/. 

Az ismeretek elsajátításának formái: 

- Védőnő előadása 

- Mentősök gyakorlati bemutatója 

Témakörök: 

1. Baleset alkalmával mi a teendő 

1.1. helyszínbiztosítás 

1.2. elsősegélynyújtó védelme 

1.3. mentő hívása 

2. Égések ellátása 

3. Légútbiztosítás, reanimáció, stabil oldalfekvés 

4. Mérgezés, savak,lúgok 

4.1. fajtái 

4.2. ellátásuk 

5. Vérzések 

6. Törések 

7. Mentősökkel gyakorlati bemutató 
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1.13. Gyermekek tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Az intézmény biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, védő-óvóintézkedést 

tesz a rászorulók érdekében. Az osztályfőnökök figyelemmel kísérik a veszélyeztetett, 

hátrányos helyzetű gyermekeket. 

 

ÉVES ÜTEMTERV 

Időpont Feladat Felelős 

Március-április felmérés 

regisztrálás 

hátrány meghatározása 

osztályfőnökök,  

Május Tevékenységi formák megha-

tározása. 

osztályfőnökök 

Szeptember Szociális hátrányok enyhíté-

sét szolgáló tevékenységek 

ütemtervének elkészítése 

osztályfőnökök 

Október-június Tevékenységi formák megva-

lósítása 

osztályfőnökök 

Május Eredmények számbavétele osztályfőnökök 

 

Az esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységi formák: 

1. Felzárkóztató programok szervezése. 

2. Drog és bűnmegelőzési programok. 

3. Mentálhigiénés programok. 

4. Pályaorientációs programok. 

5. Táborozás, kirándulás, természetjárás. 

6. Irodalmi műsorok, fesztiválok, bemutatók.  

7. Felvilágosító munka pl. a szociális juttatás lehetőségeiről, szülői értekezlet, család-

látogatás. 

8. Motiválás arra, hogy tanulószobai, napközis ellátást igénybe vegyék a tanulók.  

 

 

Ennek érdekében: 

1. Előadások szervezése 3 témakör köré csoportosítva: 

 a./ AIDS megelőzés 

 b./ Drog-prevenció 

 c./ Fiatalkorú bűnelkövetők ill. bűncselekmények fiatalkorú áldozatai. 

2. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) 

 AIDS és drog-prevenciós program bevezetése. 

3. Pályázatok a témakörökkel kapcsolatosan. 

4. Lehetőség szerint táborok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltése. 

5. Klubok szervezése. 

6. Kortárs csoportok segítése.  
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1.14. A tanulói jogviszony, átjárhatóság 

 

A felvétel feltételei 

 l-8. évfolyamra gyógypedagógiai osztályokba gyermeket csak a szakértői javaslat 

alapján lehet felvenni 

 Bármelyik pedagógiai szakaszban azonos iskolatípusból beléphet, különbözeti vizsga 

letételének függvényében.  

 

Az átvétel feltételei: 

 A Tanulói Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján. 

 Szülői kérésére  

 Különbözeti vizsga letételével 

 

2. Helyi tanterv 

 

A tanulás szervezése: 

 osztályrendszerű oktatás 45 perces órakeretben 

 tantárgyakon belül csoportos illetve egyéni foglalkozások  

 sajátos nevelési igényű gyermekeink számára rehabilitációs, habilitációs foglalkozások 

 

Színterei: 

 egyéb tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, egyéni foglalkozások, 

korrepetálás) 

 sportkör 

 pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások 

 

Tananyagszerkezetek 

o Magyar nyelv és irodalom  

o Matematika 

o Informatika 

o Művészeti nevelés 

o Technika és életvitel  

o Természeti ismeretek 

o Földrajz 

o Történelem és társadalomismeret 

o Testnevelés 

o Élő idegen nyelv 

o Családi életre nevelés 

o Etika 
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Iskolánk szerkezete 

Iskolaszerkezeti modellünk:  

 8 évfolyamos általános iskola  

 

Iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

 

Alapfokú nevelés 1-8. évfolyam 

 

                                   Előkészítő osztály bevezetése ( óvoda után, BNO kód nélkül) 

 Alapfokú képzés első szakasza 1-4. évfolyam 

 Alapfokú képzés második szakasza 5-8. évfolyam 

 

 

2.1. Választott kerettanterv 

Az Alapító Okiratban foglaltak szerint. Helyi tantervünk alapja a Kerettanterv. Az ép vagy alig 

sérült funkciók fejlesztése történik oly módon, hogy csökkenjen az akadályozottságnak a sze-

mélyiségfejlődését befolyásoló káros hatása: 

 sérült értelmi funkciók korrekciója, 

 észlelés, érzékelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodási funkciók, műveletek gya-

korlása és fejlesztése. 

 térbeli tájékozódás, finom motorika, kommunikáció, a szociális alkalmazkodás fejlesztése. 

 

Általános iskola óraszámok 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteként kiadott kerettanterv alapján fo-

lyik a képzés. 

Az autista évfolyamok tantárgyi rendszere és óraszáma Dr. Salné Lengyel Mária tanterve 

pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő, oktató általános 

iskolák számára alapján került kidolgozásra. 

 

Tárgyi feltételrendszer 

Iskolánk a nevelő-oktató munkához szükséges alapvető tárgyi feltételekkel rendelkezik. Ren-

delkezésre állnak a tantermek a szükséges berendezési tárgyakkal, tornaszoba, informatika 

szaktanterem. 

Programunk megvalósításához szükséges eszközrendszerünk megfelelő. 
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Fontosabb oktatástechnikai eszközeink: 

CD lejátszók, fénymásoló, számítógépek, nyomtatók, projektorok, interaktív táblák, 

laptopok, DVD lejátszók. 

A közismereti, a természettudományos tantárgyak munkájához a transzparens készletek, 

eszközök rendelkezésre állnak. A testnevelés foglalkozásokhoz adottak a feltételek. Fejlesztést 

igényel megfelelő tornaszoba kialakítása. Sporteszközeink mennyisége és minősége megfelelő. 

Az intézmény biztosít a pedagógusok részére az oktató-nevelő munkához (felkészülés-

hez, oktatott tananyag megjelenítéséhez) iskolai laptopot, melyért a pedagógus teljes mértékben 

felel. 

2.2. Pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 

 

Általános Iskola 

 Az iskolába bekerülő gyermekek funkcionális képességeinek és a pszichés funkciók fej-

lesztésének biztosítása, megszilárdítása. 

 A személyiség biztonságérzetének a tanítás-tanulás alapfeltételeinek megteremtése,a ta-

nulási, magatartási és viselkedési szokások következetes kialakítása és megerősítése. 

 Az első szakasz nevelő-oktató munkájának folytatása, képességek készségek fejlesztése.  

 Konkrét szaktárgyi ismeretek elsajátítása.  

 Önálló ismeretszerzés, önálló tanulásakarat, önfegyelem fejlesztése.  

 A tanulók felkészítése érdeklődési körüknek, képességeiknek és tehetségüknek megfele-

lően a pályaválasztásra, a társadalomba való beilleszkedésre. 

 

2.3. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 

A mindennapos testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27§(11) bekezdé-

sében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon. 

• a testnevelés órák számán felül, sportkörök , gyógytestnevelés lehetőség szerint szakkör 

(tánc) által biztosítjuk. 

 

2.4. Választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás 

szabályait 

 

A választható tantárgyakról az órát várhatóan tartó pedagógus nevének és a felkészítés 

szintjének megjelölésével az iskola minden évben március 15-éig tájékoztatót tesz közzé. A 

tanuló május 20-áig adhatja le tantárgyválasztási szándékát. Választását csak a szülő és a tanuló 

írásos kérelme alapján, minden tanév június hónapjában, igazgatói engedéllyel módosíthatja 
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2.5. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a 

magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

 

Számonkérések évközben: 

írásbeli: 

 év eleji felmérés 

 témazáró felmérés 

 írásbeli felelet 

 projekt készítése  

 év végén átfogó rendszerű felmérés 

szóbeli: 

 szóbeli feleletek 

 feleltetés egyes tananyagrészekből  

 szakmai vizsgát modellező szóbeli vizsga 

Az értékelés rendje 

 

Az írásbeli dolgozatok és vizsga értékelése:  

 

Általános Iskola 

0-30%  elégtelen 

31%-49%  elégséges 

50%-69%  közepes 

70%-84%  jó 

85%-100%  jeles 

 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei: 

Az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet a tanuló, ha az előírt követelményeket az adott 

évfolyamon sikeresen teljesítette. Ha a tanuló egy-egy tantárgyból nem teljesítette a követel-

ményeket, akkor javítóvizsgán vehet részt, és sikeres javítóvizsga esetén léphet csak magasabb 

évfolyamra. Elégtelen év végi érdemjegyet minimum 3 évközi osztályzat meglétekor szabad 

javasolni. Sikertelen javítóvizsga esetén a tanköteles tanuló az évfolyamot megismételni köte-

les, a nem tanköteles tanuló pedig megismételheti. Magántanulók és egyéb okok (pl. hiányzás) 

miatt osztályozó vizsgára rendelt tanulók esetében a számonkérés vizsgabizottság előtt zajlik. 

Sikeres osztályozó vizsga esetén a tanuló magasabb évfolyamba léphet. 

 

Abban az esetben, ha az év végi javasolt osztályzat – a tanuló hátrányára – lényegesen eltér a 

tanítási év közben szerzett érdemjegyek átlagától, az osztályfőnök felkéri az érintett 

pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, indokolt esetben változtassa meg döntését. 

Ha a nevelőtestület az indoklással nem ért egyet, az osztályzatot a tanulók javára módosíthatja. 
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A továbbhaladás rendje 

Az évfolyamra megállapított minimum követelmények teljesítését követően. 

 

Előkészítő osztály:Felzárkóztató szakasz Pedagógiai diagnózis alapján sajátos helyzetük miatt 

az adott tanév követelményeit hosszabb idő, max. 2 tanév – alatt teljesítsék. Ebben az esetben 

az értékelés szöveges formában történik.  

 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza (1-4. évfolyam) alsó tagozat 

Az l. évfolyamon félévkor és év végén, valamint a 2. évfolyamon félévkor nem érdemjeggyel, 

hanem írásban szöveges fejlesztő (tanulást támogató értékeléssel) értékeléssel minősítjük a 

tanulókat. A 2. évfolyamon év végén térünk át az osztályzattal történő értékelésre. (l-5 

számjeggyel) Ha a tanuló az első évfolyam követelményeit nem tudja teljesíteni, akkor munkája 

előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az 1. évfolyamon folytatja. A sajátos nevelési 

igényű tanulók számára lehetőséget adunk arra, hogy pedagógiai diagnózis alapján az egyéni 

fogyatékosságuk és sajátos helyzetük miatt az adott tanév követelményeit hosszabb idő, max. 

2 tanév – alatt teljesítsék. Ebben az esetben az értékelés szöveges formában történik.  

 

Az alapfokú nevelés-oktatás második szakasza (5-8. évfolyam)felső tagozat 

Az értékelés érdemjegyekkel, félévkor és év végén osztályzattal történik.  

Az anyanyelv tantárgy helyett, magyar irodalom és magyar nyelvtan tantárgyak külön kerülnek 

értékelésre. . A sajátos nevelési igényű tanulók számára lehetőséget adunk arra, hogy 

pedagógiai diagnózis alapján az egyéni fogyatékosságuk és sajátos helyzetük miatt az adott 

tanév követelményeit hosszabb idő  alatt teljesítsék. Ebben az esetben az értékelés szöveges 

formában történik.  

 

Az értékelés rendszeressége és formái 

Az értékelés írásbeli és szóbeli formában történik a család felé az E-Naplón keresztül. 

 

Az írásbeli értékelés formái 

Az érdemjegyek bevezetéséig szöveges értékelést alkalmazunk. Az osztályfőnök havonta 

értékeli a tanulók magatartását, szorgalmát iskolai teljesítményeit, fejlődését, haladási ütemét, 

melynek célja, hogy a gyermek folyamatos támogatást kapjon. Részletesebb értékelést félévkor 

és év végén adunk. Az értékelést az E- Naplóba, az ellenőrző könyvbe, tájékoztatóba, év végén 

a bizonyítványba adjuk.  
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A szöveges értékelés formái a második évfolyam félévéig a tantárgyaknál 

A tantárgyi követelmények értékelése: 

 kiválóan megfelelt 

 jól megfelelt 

 megfelelt 

 követelményeknek eddig gyengén felelt meg 

 felzárkóztatásra szorul  

A leírt értékelési formák mellett más módok és eszközök is alkalmazhatók. Pl.: piros pontok, 

jelek, szimbólumok. A teljesítményhez kötődő különböző alternatív megoldások bármely 

területen, szín-téren alkalmazhatók. Érdemjeggyé vagy szöveges minősítéssé történő 

átszámításról a magasabb évfolyamba lépésről a tantestület dönt. 

 

A szöveges értékelésben az alábbi értékelési tartalom jelentkezik dominánsan: 

 

A leíró, szöveges értékelés feltételei: 

 az értékelés a konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz; 

 tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek; 

 a fejlődés előző fokához kapcsolódik, és a perspektíva következő fokát jelöli meg; 

  a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz meg a szülők és a tanulók 

számára differenciáltan és érthető módon. 

 A tanulók teljesítményét a számukra előírt követelményekhez kell viszonyítani. Az ár-

nyalt, reális értékelés érdekében nem csupán a tanulás-tanítás folyamatában, hanem az 

értékelés során is szükséges a változatos, differenciált körülmények megteremtése. Fon-

tos, hogy a tanuló a mérési-értékelési helyzetben élhessen a jogaival (pl. eszközhaszná-

lat, több idő stb.), továbbá arányosan jelenjenek meg a követelményekben a kompeten-

ciák, az ismeretek, a készségek és az attitűdök is. Törekedni kell a tanulói tevékenysé-

gek és produktumok változatosságára. 

 

Etika tantárgyból a tanulók osztályzat helyett részt vett, illetve nem vett részt szöveges tájékoz-

tatást kapnak. 
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2- 8. évfolyamon az egyes tantárgyak érdemjegyei a következőek: 

 jeles (5)  

 jó (4)  

 közepes (3)  

 elégséges (2)  

 elégtelen (1) 

 

Értékelés középsúlyos értelmi sérült fogyatékos csoportokban:  

 Kiválóan megfelelt (5) 

 Jól megfelelt (4) 

 Megfelelt (3) 

 Részben felelt meg (2) 

 Nem felelt meg (1) 

 

Értékelés autista csoportban:  

 Sokat fejlődött  

 Fejlődött  

 Részterületen fejlődött  

 Változatlan 

 Nem fejlődött  

 

Értékelés súlyos és halmozottan súlyos tanulóknál: 

 Írásbeli egyéni értékelés állapotfejlődésről 

 

További pedagógiai szakaszokban 2-8.évfolyamig a tanulónak havonta  min. 2 érdemjegyet kell 

kapnia tantárgyanként. Az egyes pedagógiai szakaszhatárokon diagnosztizáló értékelést adunk. 

E- naplóban csak az írásbeli témazáró dolgozat jegyek súlyozottak. 

 

Szöveges értékelés magatartás és szorgalom esetén 

Magatartás   Szorgalom 

 példás    példás 

 jó    jó 

 változó    változó 

 rossz    hanyag 

 

A tanulók magatartása és szorgalma minősítéséről az osztályban nevelő-oktató munkát végző 

pedagógusok és az osztályközösség javaslata alapján az osztályfőnök dönt. Az érdemjegy 

egyeztetésének módszere: félévkor és tanév végén az osztályozó értekezleten meghallgatjuk a 

kollégák véleményét. 

 

Magatartás-, szorgalomértékelés nincs az autista csoportban és a súlyos és halmozottan fogya-

tékos tanulóknál. 
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A magatartás értékelése 

 

5 példás 
fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi felada-

tait példamutatóan látja e 

4 jó 
lényeges fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közös-

ségi feladatait jól ellátja 

3 változó 
enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, vagy tanulmányi és 

közösségi feladatait csak figyelmeztetés hatására látja el 

2 rossz 

súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, és/vagy tanulmá-

nyi és közösségi feladatait csak rendszeres figyelmeztetés 

hatására látja el  

 

A szorgalom értékelése 

 

5 példás 

legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességei-

nek, és segíti társait is tanulásukban, vagy legalább három 

tárgyból javít eredményén (0,3 rendűséget javít) 

4 jó 
legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességei-

nek, vagy javít eredményén 

3 változó 
tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (max. 1 bu-

kás) 
 

2 hanyag 

tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (1 vagy több bu-

kás vagy tanulmányi eredménye messze elmarad a képessé-

gei alapján tőle elvárhatótól) 

 

Mérés: 

Minden tanév elején magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból szeptember második 

hetében felmérjük a tanulók készségeit, melyet év végén júniusban megismételünk. Így megfe-

lelő rálátásunk van a gyermek készségeinek változásáról. 

 

A beszámoltatás és számonkérés formái 

 

Vizsgák: 

- osztályozó vizsga 

- javító- és pótvizsga 

- különbözeti vizsga 
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A Vizsgaszabályzat hatálya: 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

• osztályozó vizsgákra, 

• különbözeti vizsgákra, 

• javító vizsgákra 

• pótvizsgára vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik,  

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

• akit a nevelótestület határozatával javító vizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tag-

jaira. 

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei 

A vizsgafeladatokat és szabályokat a munkaközösség állítja össze. A vizsgabizottság dönti el, 

hogy a tanuló képességei alapján szóbeli vagy írásbeli vizsgát tesz-e. Az osztályozó vizsgák 

részeit és követelményeit az Osztályozó vizsga követelményeit dokumentum tartalmazza, mely 

a Vizsgaszabályzat mellékletét képezi.  

 

2.6. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elveit és korlátait 

 

Elvek 

- A tanulók képességeinek megfelelő feladatok adhatók. 

- A tanult ismeretek elmélyítését szolgálják a feladatok. 

- Új ismeretek szerzése könyvtármunkával lehetséges. 

 

Korlátok 

- Napi és hétvégi írásbeli feladatok az általános képességű gyerekeknél 1 óránál több időt 

nem vehetnek igénybe.  

- Tanítási szünetek idejére sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot nem adunk. 

 

2.7. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 

A tanulók fizikai állapotának mérése nem cél, hanem diagnosztizáló eszköz a kondici-

onálós képességek egyénre szabott fejlesztéséhez. A méréseket évente1 alkalommal végezzük. 

NETFIT® rendszer segítségével a testnevelők felmérik a diákok fittségi állapotát a törvényi 

előírások szerint. 
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2.8. A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként és tantárgyanként a kötelező és szabadon 

választott tantárgyak esetében és az elsajátítandó tananyag 

 

2.9.1. Középsúlyos értelmi fogyatékos 

 

Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok 2020. szeptember 1-től kifutó 

rendszerrel  

 

A nevelés-ok-

tatás-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 2 2 3 3 4 4 2 2 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 2 2 2 2 3 3 3 3 

Játékra nevelés 2 2 2 2     

Társadalmi isme-

retek 

    1 1 2 2 

Életvitel és 

gyakorlat 

 

Önkiszolgálás 2 2       

Életvitel és gya-

korlat 

  2 2 2 2 3 3 

Természeti 

környezet 

Környezetismeret     1 1 2 2 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-alakí-

tás 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Informatika Információs esz-

közök használata 

      1 1 

Testi nevelés Mozgásnevelés 5 5 5 5 5 5   

Testnevelés       5 5 

sz
ab

ad
o
n
 t

er
-

v
ez

h
et

ő
 

Olvasás-írás 1 1 1 1   2 2 

Számolás-mérés 1 1 1 1 1 1 1 1 

Önkiszolgálás 1 1       

Életvitel és gyakorlat   1 2 2 2 1 1 

Környezetismeret     1 1   

Összesen 25 25 25 26 28 28 31 31 

sajátos nevelési igényű tanulók heti 

egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs, rehabi-

litációs tanórai 

foglalkozásainak száma/boldogság 

óra 

3 3 3 3 3 3 4 4 
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Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok 2020. szeptember 1-től az 1. 

és 5. évfolyamon felmenő rendszerben bevezetésre kerül. 

A tantárgyak struktúrája és a hozzájuk tartozó óraszámok 
 

Műveltségi terület Tantárgy 
1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és iro-

dalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv és 

irodalom) 

4 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás-írás 

(Magyar nyelv és 

irodalom) 

2 2 3 3 4 4 2 2 

Matematika Számolás-mérés 

(Matematika) 

2 2 2 2 3 3 3 3 

 

Történelem és állam-

polgári ismeretek 

Állampolgári is-

meretek 

- - - - 1 1 1 1 

Hon- és népisme-

ret 

- - - - - - 1 - 

Etika - - - - - - - 1 

Természettudomány 

és földrajz 

Környezetismeret - - - - 1 1 2 2 

 

Művészetek 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-alakí-

tás 

(Vizuális kultúra) 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Technológia Digitális kultúra - - - - - - 1 1 

 

Testnevelés és egész-

ségfejlesztés 

Mozgásnevelés 

(Testnevelés) 

5 5 5 5 5 5 - - 

Testnevelés - - - - - - 5 5 

Osztályfőnöki 
(Közösségi neve-

lés) 

- - - - 1 1 1 1 

Egyéb 

 

Önkiszolgálás 2 2 - - - - - - 

Életvitel és gya-

korlat 

- - 2 2 2 2 3 3 

Játékra nevelés 2 2 2 2 - - - - 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 3 3 3 2 2 

Összesen 24 24 24 25 28 28 30 30 

sajátos nevelési igényű tanulók heti egész-

ségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 

tanórai 

foglalkozásainak száma/boldogság óra 

3 3 3 3 3 3 4 4 
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2.9.2. Autista kötelező tanórai foglalkozások 

 

a.) Kötelező tantárgyak 

Tantárgyak Az egyes évfolyamok óraszámai 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Olvasás-írás 

előkészítése 
3 3 0 0 0 0 0 0 

Olvasás-írás 

elemei 
0 0 4 4 4 4 4 4 

Környezet-

ismeret 
3 3 3 4 4 4 0 0 

Környezet-és 

egészségvéde-

lem 

0 0 0 0 0 0 3 3 

Számolás-

mérés elő-

készítése 

2 2 0 0 0 0 0 0 

Számolás-

mérés elemei 
0 0 2 4 4 4 3 3 

Önkiszolgálás 3 3 3 0 0 0 0 0 
Életviteli és 

gondozási 

ismeretek 

0 0 0 3 4 5 7 7 

Ábrázolás-

alakítás 
2 2 2 2 2 2 3 3 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 
Játékra 

nevelés 
2 2 2 0 0 0 0 0 

Mozgásnevelés 3 3 3 3 3 3 0 0 
Testnevelés 0 0 0 0 0 0 3 3 
Informatika 0 0 1 1 1 1 2 2 
Kötelező 

óraszám 
20 20 22 23 24 25 27 27 

 

 

b.) Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

 

A fejlesztési célok közé tartozik az akadályozott fejlődésből eredő hátrányok csökkentése, hogy 

a tanuló ismeretszerzési-tanulási folyamatban való részvétele aktív és eredményes legyen. A 

foglalkozás célja a hiányzó, sérült pszichikus funkciók kialakítása, magasabb szintre emelése, 

az esetleges rosszul szerveződött struktúrák megváltoztatása, de a kiemelkedő képességek fej-

lesztése szintén a fejlesztő munka hangsúlyos tartalmi eleme. 

A foglalkozások– egyénre szabottan valósulnak  meg, a fejlődés üteméhez illeszkedik, illetve 

a habilitáció teljes ideje alatt folyamatos a szakember támogatása. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások dokumentálása 

az egyéni fejlesztési terv (EFT) alapján történik, amelyet a gyógypedagógus készít el, együtt-

működve a partnerekkel. Az EFT a szakértői véleményre, illetve a gyógypedagógus által készí-

tett pedagógiai diagnózisra alapulva készül. 
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Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a reálisan megfogalmazott rövid és középtávú célokat, 

ezek elérésének lépéseit, a tervezett eszközöket, valamint a fejlesztés lehetséges helyszíneit. 

Funkciója a segítségnyújtás tervezése, koordinálása és ellenőrzése. Az együttműködő partnerek 

előre meghatározott időnként – például havonta, háromhavonta – ellenőrzik, értékelik a végre-

hajtás eredményességét, az akadályozó tényezőket, és új fejlesztési célokat tűznek ki. A fejlesz-

tendő területek mellett figyelni kell a tanuló erősségeire is, és ezeket a kiemelkedő képességeket 

is be kell építeni a tervbe, illetve a foglalkozásokba. Az egészségügyi és pedagógiai célú habi-

litációs és rehabilitációs foglalkozások megvalósulása: l osztálytermen belül és kívül, egyéni 

vagy kiscsoportos formában történik. 

 

Az autizmussal élő gyermekek típusos nehézségei,s az ezekből fakadó sajátos oktatási-nevelési 

feladatok szükségessé teszik azonban, hogy a habilitáció önálló fejlesztő programokban is 

megjelenjen az"A"és"B" változat szerint tanulók esetében egyaránt, az alábbi elnevezéssel: 

 

Tér- idő szervezése 

Társas viselkedés fejlesztése 

"Babzsák" 

 

2.9.3. Súlyos és halmozottan súlyos fogyatékos tanulók kötelező heti óraszámai 

 

Foglalko-

zás  

neve  

(tanóra) 

Önkiszol-

gálás 

Mozgás-

nevelés 

Kom-

muni-ká-

ció 

Érzelmi és 

szociális 

nevelés 

Ember és 

természet 

Kreativi-

tásra, já-

tékra, sza-

badidős 

tevékeny-

ségre ne-

velés 

Heti  

óraszám 

3 3 5 3 2 4 

Évi óra-

szám  

(37 hét) 

111 111 185 111 74 148 

       

 

Az önkiszolgálás, egészséges életmódra nevelés területén a fejlesztés a gyermekek állapotá-

nak, igényeinek megfelelően speciális eszközök segítségével folyamatosan történik. 

Heti tervünk csupán útmutatás, a gyerekek szükségleteinek megfelelően változhat. 
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Enyhe értelmi fogyatékos tanulók kötelező heti óraszámai 2020. szeptember 1-től kifutó rend-

szerrel  

2.9.4.  Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Matematika 4 4 3 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 

Családi életre nevelés 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

sz
ab

a-

d
o
n

 

te
r-

v
ez

h
et

ő
 Matematika 1 1 1  

Környezetismeret    1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

sajátos nevelési igényű tanulók 

heti egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs, re-

habilitációs tanórai 

foglalkozásainak száma/boldog-

ság óra 

3 3 3 3 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 2020. szeptember 1-től az 1.  évfo-

lyamon felmenő rendszerben bevezetésre kerül. 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Matematika 4 4 3 4 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

sajátos nevelési igényű tanulók 

heti egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs, re-

habilitációs tanórai 

foglalkozásainak száma/bol-

dogság óra 

3 3 3 3 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok 5-8. évfolyamon 2020. szeptember 1-től kifutó rend-

szerrel  

 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+2 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 állam-

polgári ismeretek  

2 2+1 2+1 2+1 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret 2 2 4 4 

Földrajz  - 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 2 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

sz
ab

ad
o
n

 t
er

v
ez

h
et

ő
 Magyar nyelv és iro-

dalom 

2 1 1 1 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek 

 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

sajátos nevelési igényű tanulók 

heti egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs, re-

habilitációs tanórai 

foglalkozásainak száma/boldog-

ság óra 

3 3 4 4 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok 2020. szeptember 1-től az 5. évfolyamon felmenő rend-

szerben bevezetésre kerül. 

 

 

Tantárgyak 

5. évfo-

lyam 

6. évfo-

lyam 

2 tanéves 

óraszám 

7. évfo-

lyam 

8. évfo-

lyam 

2 tanéves 

óraszám 

Heti óraszám Heti óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 288 4 4 288 

Idegen nyelv  - - - 2 2 144 

Matematika 4 4 288 4 4 288 

Etika 1 1 72 1 1 72 

Történelem  2 2 144 2 1 108 
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Hon- és népismeret 1 - 36 - - - 

Természettudomány 2 3 180 5 5 360 

Állampolgári ismeretek - - - - 1 36 

Ének-zene 2 2 144 1 1 72 

Vizuális kultúra 2 2 144 1 1 72 

Digitális kultúra 1 1 72 1 1 72 

Technika és tervezés 1 1 72 1 1 72 

Testnevelés 5 5 360 5 5 360 

Osztályfőnöki óra  

(közösségi nevelés) 

1 1 72 1 1 72 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 144 2 2 144 

Heti órakeret 28 28  30 30  

sajátos nevelési igényű tanulók heti 

egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs, rehabili-

tációs tanórai 

foglalkozásainak száma/boldogság 

óra 

3 3  4 4  

 

2.9.5. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fogyatékossági típusához és 

fokához igazodó fejlesztő program 

 

Pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció 

Iskolánk sajátos nevelési igényű tanulói a heti kötelező tanórákon kívül, 

gyógypedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozásokon vesznek részt. 

Az SNI tanulók köréből a következőket látjuk el: pszichés fejlődés zavarai miatt a 

nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyosan akadályozott: dyslexia, dysgráfia, dyscalculia, 

tanulási képességek kevert zavara, figyelemzavar, magatartási-, beilleszkedési-, tanulási 

nehézségek. 

A rehabilitációs foglalkozásokat gyógypedagógus végzi a szakértői bizottság szakvéleménye 

alapján. A tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján történik, egyéni és/vagy 

kiscsoportos formában. 

 

A habilitációs és rehabilitációs tevékenységek közös célja és feladatai: 

 - a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében, 

 - a hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása, 

 - a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása, 

 - a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása, 

 - az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni kom-

petenciák kialakítása. 
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A/A  A rehabilitáció kiemelt területei 

 Gondolkodási képességek fejlesztése: Magába foglalja a problémamegoldó gondolkodás, 

lényegkiemelés, összehasonlítás, következtetés, differenciálás, analóg gondolkodás, 

valamint a figyelem, emlékezet, észlelés és szerialitás fejlesztését. 

 Kommunikációs képességek fejlesztése: Magába foglalja a beszédészlelés és –megértés, 

artikuláció, szókincs, verbális kifejezőkészség, betűdifferenciálás, betűfelismerés, 

összeolvasás, szövegértés, helyesírás és írásmozgás fejlesztését. 

 Szociális képességek fejlesztése: A megfelelő kötődések, viszonyulások kialakítása, 

szabályok felismerése, betartása, a társas viselkedés formáinak ismerete, gyakorlása, 

önfegyelem kialakítása. A kulturális hátrányokból eredő viselkedési formák 

megváltoztatása. 

 Motoros képességek fejlesztése: Magába foglalja a testvázlat kiépítését, a különböző 

testhelyzetek tudatos érzékelését, változtatását, a saját testhez viszonyított irány- és térbeli 

helyzet felismerését, valamint a finommozgás és vizuomotoros koordináció fejlesztését. 

 

A/B  A rehabilitáció kiemelt tanítási területei és feladatai 

1. Magyar nyelv és irodalom: magyar nyelv, irodalom 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A beszédfeldolgozó folyamatok erősítése. 

b) Figyelem, a gondolkodás, az emlékezet, az analizáló és szintetizáló képesség fejlesz-

tése. 

c) A téri és síkbeli tájékozódás fejlesztése, a relációs szókincs bővítése. 

d) A grafomotoros készségek fejlesztése. 

e) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése: 

 vizuális észlelés – jelfelismerés, 

 akusztikus észlelés – hangok differenciálása, 

 a beszédmotoros észlelés fejlesztése. 

f) Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése. 

g) A rutinszerű olvasási képesség fejlesztése. 

h) A szövegösszefüggések megláttatása, a szövegértés fejlesztése. 

i) Az írás műveleteinek gyakorlása: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai, 

törekvés az eszközszintű használatra. 

j) Szövegalkotás szóban, majd írásban. 

k) A helyesírási szokások megerősítése. 
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2. Matematika: matematika 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A tanulás eszközeinek célszerű használata. 

b) A kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos erősítése. 

c) A finommotorika, a térlátás, a téri és idői tájékozódás, valamint a szem-kéz koordináció 

fejlesztése. 

d) Az ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások 

szintjén. 

e) Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, 

megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 

f) Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek megfigyelése, a látottak értel-

mezése és a tapasztalatok összefoglalása. 

g) A mennyiségállandóság, a mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés képességének 

kialakítása. 

h) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 

i) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, szo-

kások kialakítása. 

j) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének 

támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése. 

k) Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt 

és a tényleges megoldás összevetése. 

 

3. Történelem és állampolgári ismeretek: történelem, állampolgári ismeretek 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Az időészlelés fejlesztése saját élményen keresztül, majd az évtizedek, évszázadok, év-

ezredek, az emberöltő megértése. 

b) Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, össze-

függések felfedeztetése. Az egyén és a társadalom kapcsolata, egyén, család, közösség, 

a világ nemzetei. 

c) Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés tech-

nikájának fejlesztése. Az információ forrásainak megkülönböztetése: bizonyosan hite-

les, nem bizonyosan hiteles, hiteltelen. 

d) A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése. 

e) A kommunikációs képességek fejlesztése. 

f) A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése. 
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g) Tapasztalatszerzés a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, a valóság és a 

fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása. 

h) A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése. 

i) Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése. 

j) Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazásával. 

k) Az érdeklődés felkeltése és fenntartása a világ, a társadalom eseményei iránt 

 

4. Erkölcs és etika 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A kommunikációs képességek fejlesztése. 

b) Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazásával 

 

5. Természettudomány és földrajz: környezetismeret, természettudomány, bioló-

gia, kémia, fizika és földrajz 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A kíváncsiság és az érdeklődés felkeltése. 

b) Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása. 

c) A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése, a tantárgyspecifikus fogalmak 

használata. 

d) A saját testkép, testséma kialakítása, majd pedig a térérzet alakítása, megerősítése, a 

viszonyszavak pontos használata. 

e) A rész-egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és a térkép ösz-

szefüggéseinek felismerése. 

f) Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, 

a jelek, a szimbólumok világában. 

g) Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, objek-

tum tényleges és viszonylagos helye, helyzete. 

h) Az idő múlásának érzékelése, felfogása, az idő és tér változásának észlelése, értelme-

zése. Az idő észlelésének fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a folyamatok-

ban. 

i) A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. Analizáló, szintetizáló képesség fej-

lesztése. Ok-okozati összefüggések, problémák felismerése, megoldások keresése. 
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j) A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése. 

k) A tanulási technikák (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés, 

irányított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése. 

l) Tanulási technikák megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló is-

meretszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, a munkalap használata. 

m) Kísérletek, saját tapasztalatok, a természettudományos ismeretek és a hétköznapi élet 

tapasztalatai közti összefüggések felismerése, erősítése. 

 

6. Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra, dráma és színház 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, a kapcso-

latteremtő és együttműködési képesség fejlesztése. 

b) Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése. 

c) Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése. 

d) A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése. 

e) Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése. 

f) A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, forma, 

funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól. 

g) A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban. 

h) A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése. 

i) Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése. 

j) Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra 

gazdagítása, a belső kontroll, a pozitív énkép erősítése, a szegregált élethelyzet oldása. 

k) Az önkifejezés elősegítése, a szorongás oldása. 

 

7. Technológia: technika és tervezés, digitális kultúra 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Érzékszervi megismerések. 

b) Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

c) Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása. 

d) Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése. 

e) Csoportosítások, következtetések. 

f) Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 
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g) A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése. 

h) A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése. 

i) Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 

j) Analízis, szintézis. 

k) A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, csoporto-

sítások, szabálykeresések, analógiák felismerése, összefüggések megoldása, ok-okozat 

felfedezése. 

l) A problémafelismerő, tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, a kíváncsiság, 

motiváltság ébrentartása. 

m) A cselekvőképesség fejlesztése, az önellátás, a környezetellátás technikáinak elsajátí-

tása, alkalmazása. 

n) Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok tovább-

fejlesztése. A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása. 

o) A munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos fejlesztése. 

p) A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő ma-

gatartás elfogadtatása. 

q) Szociális képességek fejlesztése. 

 

8. Testnevelés és egészségfejlesztés: testnevelés 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, 

gyakorlatok elvégzésére. 

b) Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére. 

c) Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az állóképes-

séget. 

d) Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtagok ügyes-

ségének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, dobó, egyensúlyozó képesség alakítása, a ta-

nuló biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében. 

e) A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), 

a téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak megértése, használata, a téri biz-

tonság erősítése. 

f) A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése. 

g) A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás 

beláttatása. 

h) Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése. 
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3. Differenciálás – egyéni tanulási utak – erősségek – fejlesztendő területek 

 

A differenciálás kiindulópontja, hogy nincs két egyforma enyhe értelmi fogyatékos ta-

nuló. Az iskolában együtt tanított tanulók különböznek egymástól, ugyanakkor mindenkinek 

joga van a képességeihez mért legmagasabb szintű, minőségi oktatáshoz. A differenciálás lé-

nyege a tanulók egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztés és/vagy az önvezérelt fejlődés körül-

ményeinek biztosítása a nevelés gyakorlatában. A differenciálás célja annak biztosítása, hogy 

a tanulók abban a tempóban fejlődhessenek, amely számukra a legoptimálisabb, illetve önma-

gukhoz képest érjék el a lehető legnagyobb fejlődést, teljesítve a követelmények megfelelő 

szintjét. 

A hatékony differenciálás megtervezéséhez szükséges a tanulókat megismerni a következő te-

kintetben: 

 a továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

 az aktivizálhatóság; 

 az önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; 

 az együttműködési képesség; 

 a társas helyzet jellemzői. 

Fontos, hogy a tudatos differenciált tanulásszervezés használata pozitívan hat az önértékelésre, 

valamint a társakkal való viszonyra is. 

 

4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Az intézmény igazgatója kijelöli a tankönyvfelelősöket intézményegységenként, vala-

mint kikéri a munkaközösségek, a szülői munkaközösség és a DÖK véleményét a tankönyvel-

látás biztosításának módjával kapcsolatban a tartós és használt tankönyvek esetében. 

 

A tankönyvfelelősök feladatai: 

-  a KELLO tankönyvrendelési felületén a tanulói adatokat kezeli, áttölti és rögzíti 

- elkészítik az iskolai tankönyvrendelést és SNI fejlesztő eszközök rendelését 

 

Az intézmény ingyenesen biztosítja az iskolától történő tankönyv-kölcsönzést, napköziben, ta-

nulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevételét, használt tankönyveket, a nappali rend-

szerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére. 
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A tananyag kiválasztásának, elrendezésének elvei: 

 Feleljen meg a tanulók életkorának, fejlettségi szintjének. 

 A tananyag mennyisége a gyermek számára feldolgozható legyen.  

 Időbeli kapcsolat legyen a többi művelődési területtel. 

 Segítse a munkába álláshoz szükséges képességek kialakulását.  

 Vegye figyelembe az iskola adottságait, a helyi sajátosságokat, a szülői elvárást.  

 Tegye lehetővé az azonos intézménytípusba való átjárhatóságot. 

 Áttekinthető, érthető, elsajátítható legyen. 

 Feleljen meg a NAT és a kerettantervi előírásainak, egységes követelményeinek.  

 

A tankönyv kiválasztásának elvei: 

 igazodjon az adaptált helyi tantervhez 

 feleljen meg a kompetencia alapú oktatásnak 

 az iskola, a szülők anyagi lehetőségeihez  

 vonzó, figyelemfelkeltő, szép kivitelű és időtálló legyen  

 a tankönyv tartalmában, információiban és ábravilágában igazodjon a fogyatékos 

tanulók szükségleteihez  

 az egyes tantárgyak tankönyvei egymásra épüljenek, a tankönyvekhez kapcsolódjon 

munkafüzet  

 a tankönyvek ne legyenek túlzsúfoltak, olvashatók, áttekinthetőek legyenek  

 

Követelmények nem haladhatják meg a NAT kompatibilis tankönyvjegyzékben szereplő tan-

könyvek ismeretanyagát. 

A tankönyvek választását a nevelőtestület évente felülvizsgálja és a megrendelés előtt döntést 

hoz. Alaptankönyvek jegyzékét a 4. számú melléklet tartalmazza 
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5. Digitális munkarend 

 

A rendkívüli okból bevezetésre kerülő  digitális munkarendet  az alábbiak szerint valósítjuk 

meg. 

A tananyag kijelölése a tanév elején kidolgozott tanmenetek szerint történik. A pedagógusok 

otthon egy hétre előre elkészítik és kidolgozzák a tananyagot, melyet minden héten előre meg-

határozott ideig elektronikus formában elküld az intézmény részére. Kinyomtatás után, a tanu-

lók személyre szabottan papír alapon vehetik át a kijelölt napon és időben és adhatják le a már 

elkészített otthoni feladatokat.  

A vidéki tanulók számára vagy postai úton továbbítjuk a tanagyagot, vagy a Támogató Szolgá-

lat kiszállítja. 

Az elkészített feladatokat a pedagógusok meghatározott napon és időben vihetik el az intéz-

ményből ellenőrzés, értékelés céljából. Ezt követően osztályonként és tanulónként archiválja. 

Ügyelet: Iskolánk ügyeletet biztosít minden olyan tanuló számára szülői igények alapján, aki 

az otthoni munkavégzést és a gyermekfelügyeletet nem tudja megoldani. A gyermekekkel pe-

dagógus és gyógypedagógiai asszisztens foglalkozik, felügyel. 

Étkezés: Az igénylő tanulók számára egyszeri ebédet biztosítunk, helyben történő kiszállítással, 

melyet otthoni keretek között fogyasztja el. 

Vizsgák: Osztályozó vizsga esetén levélben és telefonon történő kiértesítést követően a tanuló-

kat meghatározott időpontokra hívjuk be egyesével. A 3 tagú bizottság előtt szóban és írásban 

ad számot tudásáról. 

Két időpontot határozunk meg a diákoknak a vizsgára. 
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6. Járványügyi intézkedési terv: 

 

• Ha az iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt az iskola működ-

tetése nem lehetséges, az iskola igazgatójának jelzése alapján a köznevelésért fe-

lelős miniszter az érintett iskolában, feladatellátási helyen, évfolyamon vagy osz-

tályban határozott időre tantermen kívüli, digitális munkarendet rendelhet el. (Nkt. 

5. §) 

 

1.A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, ta-

nuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyer-

meknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 

2. Csoportosulások megelőzése: 

 

-Az osztálytermekben lehetőség szerint a tanulókat lazábban helyezzük el, adott esetben na-

gyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglal-

kozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A foglalkozások során a 1,5 méteres 

védőtávolságot biztosítjuk. 

A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható le-

gyen a 1,5 méteres védőtávolság. 

-A tantermi oktatás során az osztályok keveredését elkerüljük  

-Folyosón, mosdóban csoportosulásokat megelőzzük. 

-Ebédlőben beosztás szerint történi az étkezés. 

 

3. Egyéb egészségügyi szempontból biztosnságos környezet kialakítása: 

 

-Az intézményben a bejárati ajtó mellett található kézfertőtlenítő használata érkezéskor, szüne-

tekben, étkezés előtt  és után, távozáskor kötelező. 

-Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk. 

-Az alapvető higiénés szabályok betartására kiemelt figyelmet kell fordítani. 

-A személyi higiéna alapvető szabályairól a gyermekek korosztályuknak megfelelően kapjanak 

kapjanak tájékoztatást. A gyermekek ismerjék a köhögési etikettet: Papírzsebkendő használata 

köhögéskor, tüsszentéskor, használt zsebkendő azonnali kidobása a szemetesbe, kézmosás, 

esetleg kézfertőtlenítés. 
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A testnevelésórákat az időjárás függvényében  szabadtéren kerül megtartásra. Az órák során 

mellőzük  a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

-Tornafelszerelést, törölközőt a lehető leggyakrabban tisztára kell cserélni. 

-A mosdók, kilincsek, számítógép terem közösen használt eszközeinek fertőtlenítésére kiemelt 

figyelmet fordítunk, naponta többször tisztítjuk. 

-Biztosítjuk a termek rendszeres szellőztetését. 

-Játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük. 

-Kérjük, a szülőket a személyes megjelenést lehetőség szerint kerüljék az intézményben.A szü-

lők és a Támogató Szolgálat bejárati ajtóig kísérhetik a gyermekeket.  Szülői értekezleteket, 

telefonon és egyéb online formában oldjuk meg. 

-A szülő csak ügyintézés esetén, előzetes bejelentkezés alapján tartózkodhat az intézményben. 

 

4.Az esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó 

ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel vagyunk az alábbi-

akra: 

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása

 (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 

 

 

5.Tanulói hiányzások kezelése 

 

-Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett cso-

portba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, lég-

zőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) 

vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt be-

mutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő 

továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

-A szülő   félévente 5-5 napot igazolhat gyermeke számára azokban az esetekben amikor a 

tanuló egészségügyi állapota kétséges. 

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcso-

lattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 
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-A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási in-

tézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el. 

 

Az intézkedéseket a járványügyi helyzettől függően felülvizsgáljuk, változásokról az értesíté-

seket a szokásos módon tesszük közzé. 

Egészségünk megőrzése a zavartalan folyamatos nevelő-oktató munka fenntartása mindannyi-

unk érdeke! 
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Mellékletek 

1. számú melléklet 

 

Alapelv 

„Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” 
                                                                                 (Magyarország Alaptörvénye) 
 

 

Célok, feladatok 

A környezeti nevelés célja a tudatformálás, hogy a természeti és emberi környezet állapotában 

tartós javulás következzen be.  

Ezt szem előtt tartva el kell érnünk, hogy: 

 diákjainkban kifejlesszük a figyelmet, elkötelezettséget és a cselekvési készséget azért, 

hogy tudatosan lépjenek a fenntartható élet felé vezető útra; 

 képesek legyenek arra, hogy felismerjék az élet testi, lelki, szellemi harmóniáját; 

 tudatosuljon bennük az élet tisztelete, szeretete; 

 a mindennapi életvitelük során a természet törvényeivel harmonizáló 

magatartásformákat alkalmazzanak.  

 

Az iskolai környezeti nevelés szemlélete 

 

A célok elérése érdekében környezetbarát iskolai légkört kell megteremtenünk. Erre 

lehetőségünk nyílik mind tanórai, mind tanórán kívüli foglalkozások, tevékenységek keretein 

belül. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli 

programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem 

egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert.  

 

A környezeti nevelés színterei 

 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. 

Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet 

kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. A 

szemléltetés hagyományos és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az 

élményszerű tanításra lehetőség nyílik. Törekvésünk, hogy minél több „szabadlevegős” órát 

tartsunk.  

A természettudományi tárgyak felelőssége vitathatatlan, a környezeti nevelés fő pillérei. 

 

Természeti ismeretek tantárgyon belül 

Földrajzismeretek 

 Szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környe-

zetükről. 

 Ismerjék meg és őrizzék a természeti és az ember alkotta táj szépségeit. 

 Káli-medence megismerése. 
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 Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett növényeiről és állatairól szerezzen ismereteket. 

 Ismerjék meg a világ globális problémáit: esőerdők pusztulása, klímaváltozások, üveg-

házhatás következményei, stb. 

 

Biológiai ismeretek 

 Ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat. 

 Legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére.  

 Sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat. 

 Élőhelyek, fajok védelme. 

 

Kémiai ismeretek 

 vegyi anyagok hatása az élőlényekre 

 vízminőség romlás következményei 

 szennyvíztelep látogatása 

 hulladék újrahasznosításának módjai 

 

Fizikai ismeretek 

 Ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (pl. sugárzás, zaj, stb.) következ-

ményeit, tudják ezek csökkentésének lehetőségeit. 

 Érezzék annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak 

használni.  

 

Társadalmi ismeretek tantárgyon belül 

 Értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a ter-

mészet. 

 Tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az élet-

módra, a közösségi normák alakulására. 

 Ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tiszte-

lete. 

 Ismerje meg nevezetes borvidékeinket, mindez hogyan alakította az itt élő emberek éle-

tét. 

 

Testi nevelés tantárgyon belül 

 Értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezet-

szennyezés az egészségre veszélyes. 

 Fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják 

egészséges testi fejlődésünket. 

 Sajátítsanak el helyi régi mozgást igénylő népi játékokat.   

 /egészség, edzettség: lásd részletesen az egészségnevelési programban/ 

 

Anyanyelvi ismeretek tantárgyon belül 

 Ismerjék meg a közvetlen természetes és mesterséges környezetük értékeit bemutató 

irodalmi alkotásokat /mesék, mondák, versek/. 
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Művészeti nevelés tantárgy 

 Keretet adnak a természet és az ember alkotta környezet szépségének átéléséhez, a ter-

mészet és a kultúra szoros kapcsolatának bemutatásához. 

 Felhívja a figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális örökségünk 

megőrzésének fontosságára. (pl. helyi építészeti emlékeink, népszokásaink, népdalaink, 

táncaink stb.) 

 

Osztályfőnöki óra 

 Kiváló lehetőséget nyújt a környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igé-

nyes, gondos átalakítására való nevelésre, valamint a mindennapi problémák felismeré-

sére, életminták elemzésére és a megoldások keresésére.  

Témák lehetnek: 

 hulladék és szemét 

 a hely, ahol élünk 

 egyéni felelősség 

 környezetszennyezés hatása a természeti- és az épített környezetre, az emberre 

 drog-prevenció 

 dohányzás következményei stb. 

 

Az egyes tantárgyak beépíthető környezeti témáinak részletes lebontását a tanmenetek 

tartalmazzák.  

 

Tanórán kívüli programok 

 Anyagi lehetőségeinktől függően 1 hetes természetvédelmi tábor szervezése. 

 Az erdei iskolában a munka meghatározott, speciális órarend szerint folyik. Itt a diákok 

megtanulják a természettel való harmóniában élés mikéntjét.  

 Föld napja megünneplése. Iskolánk tanulóival együtt ünnepeljük a természetet.  

 Már hagyomány, hogy ezen a napon elültetjük az életet jelképező „kisfát”. Lakóhelyünk 

szebbé tétele érdekében szemétgyűjtési akciót szervezünk. A nap folyamán beszélgeté-

sek, vetélkedések formájában aktuális híreket /az ember környezetszennyező magatar-

tásáról stb./ vitatunk meg.  

 Környezetvédelemmel kapcsolatos információk, előadások szervezése. 

 Tisztaságverseny meghirdetése az osztályok között. 

 „látogatások” múzeum, állatkert, nemzeti park 

 (Káli medence, Balaton-felvidék) 

 Szennyvíztisztító telep meglátogatása. 

 Különböző akciókban veszünk részt: 

o gyűjtési akciók (elem, papírgyűjtés) 

o parlagfű irtás  

o kiállításokat rendezünk: Föld Napján rajz és fotókiállítás, természetvédelmi tá-

borban történtekről élménykiállítás. 
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Iskolán belüli együttműködés 

 

Tanárok 

Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával pél-

daértékű legyen a tanulók számára.  

 

Diákok 

Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a 

kulturált magatartásra. 

 

Tanárok és diákok 

Együttműködésük nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és meg-

őrzésében.  

Tanárok és szülők  

Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola harmonikus 

együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos 

magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Ennek megvalósulását segíthetik: közös prog-

ramok szervezése /kirándulások, papírgyűjtés, parlagfű irtás, iskolaudvar rendezése stb./ 

 

Iskolán kívüli együttműködés 

 

Fenntartó 

Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények költségvetését, ezért a köl-

csönös együttműködés a környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fon-

tos. Az iskola igazgatójának feladata a fenntartóval való egyeztetés. Célunk, hogy a fenntartó a 

kötelező támogatáson túl is finanszírozza az iskolai környezeti nevelési programot.  

 

Civil szervezetek 

A civil szervezetekkel való iskolai szintű kapcsolattartás igazgatóhelyettesi feladat. A szakta-

nárok egyénileg alakítanak ki kapcsolatot az egyes civil szervezetekkel.  

Szükséges lenne az egész tantestületet érintő környezeti témájú előadások szervezése.  

 

Hivatalos szervek 

A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi 

szempontból megfelelő feltételekkel működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni 

kívánunk az iskolai környezet kialakításában.  

 

Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé válna, ahol gyerekeink biztonságban és harmóniá-

ban élhetnek a természettel.   
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1. számú melléklet: Egészségnevelési, egészségfejlesztési program 

 

Az egészség fogalma (WHO): 

Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota, nem csak a betegség vagy 

nyomorékság hiánya. 

 

Az iskolai egészségnevelési program alapja az Egészséges nemzetért népegészségügyi 

program, amely megfogalmaz 5 nemzeti célt és 10 kiemelt nemzeti feladatot. 

 

Az egészségfejlesztés összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma: korszerű 

egészségnevelés, elsődleges prevenció, mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés 

az önsegítés feladatai, módszerei. Képessé teszik a tanulókat arra, hogy saját egészségüket fel-

ügyeljék és javítsák. 

 

Fő feladatai: 

- általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése; 

- egészségfejlesztő környezet megteremtése; 

- egészségfejlesztő közösségtevékenység; 

- egyéni képességek fejlesztése; 

- szemléletváltoztatás az egészségügyi szolgáltatásokban; 

Ezen feladatokból az iskola az egészségfejlesztő környezet megteremtésében, az egészség-

fejl. közösségi tevékenységekben és az egyéni képességek fejlesztésében tud részt venni. 

 

Helyzetkép felvázolása: 

Iskolánkba sajátos nevelést igénylő tanulók járnak, így kiemelt szerepet kap az egészség 

folyamatos ellenőrzése, fejlesztése és az egészségkárosító hatások elleni küzdelem. Sok tanu-

lónk hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű családból való, s így tudattalanul 

ugyan, de sok egészségkárosító hatás éri őket. 

 

CÉLOK: 

- a fennálló egészségi állapot fenntartása és/vagy javítása, 

- az iskolai és otthoni alapvető mentálhigiénés feltételek megteremtése, fenntartása, to-

vább fejlesztése, 

- nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség kialakítása, 

- igény kialakítása az egészséges életmódra és életvitelre, 

- egészségkárosító magatartásformák következményeinek ismerete, elutasítása, 

- szűrővizsgálatokon való részvétel igénye, 

- a fenti célok megvalósítása érdekében hatékonyan tudjanak együttműködni az egyes 

területek munkatársai, 
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FELADATOK: 

1. )Rövidtávú: 

a.) Napi:  

 a mindennapos testmozgás biztosítása 

 az adott időjárásnak megfelelő öltözködési szokások kialakítása 

 a környezet tisztaságának kialakítására való igény 

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 rendszeres életritmus kialakítása 

 személyi higiénére való szoktatás(WC-használat, étkezés) 

 egészséges tanulási környezet alakítása 

b.) Heti:  

 mentálhigiénét kialakító-fenntartó foglalkozások osztályfőnöki óra kere-

tében (önismereti, énképfejlesztő, konfliktuskezelő foglalkozások) 

 az idővel való gazdálkodás szerepe 

 kapcsolattartás a Gyermek és Ifjúságvédelmi felelőssel és/vagy a Család-

segítő Szolgálattal 

 kéthetente: védőnői vizsgálat 

c.) Havi:  

 belső és/vagy külső partnerek bevonásával egészségmegtartó és fejlesztő 

előadások szervezése 

 természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

d.) Éves:  

 az életkori sajátosságoknak megfelelően vegyen részt a különböző szű-

rővizsgálatokon 

 kapja meg a kötelező védőoltásokat 

 az alsós és felsős munkaközösség által előirányzott egészségvédelmi és 

- nevelési programok által közvetített életmód és életminőségbeli tudása 

legyen 

  rizikóvállalás és határai 

 

2. )Középtávú:(1-4. évfolyam) 

 A rövid távú feladatok megvalósításával érjük el a belső igény kialakítá-

sát az egyén és szűk környezetének egészségvédelmére 

 Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 A tanulás stratégiák ismerete 

 A betegségek kialakulásainak, gyógyulási folyamatainak és megelőzé-

sük lehetőségeinek ismerete 

 

3. )Hosszútávú:(8. évfolyam végére) 

 A fenti feladatok megvalósításával az egyén és környezetének egészség-

védelme és fejlesztése, mint belső igény jelenik meg 

 Egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 Értékek ismerete 
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 A barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőr-

zésben 

 Személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

 Szenvedélybetegségek elkerülése 

 

Megvalósulás színterei: 

- tanórai foglalkozások: 

Természetismeret: 

 környezet tisztasága (lásd iskolánk Környezetnevelési Programját) 

Termelésgazdálkodás: 

 Egészséges életmód kialakítása 

 Egészséges táplálkozás 

 Testi higiéné kialakítása otthon és az iskolában 

 Betegségek megelőzési lehetőségei 

Osztályfőnöki óra: 

 Mentálhigiéné kialakítása 

 Káros szenvedélyek megelőzése 

 Szexuális felvilágosítás 

Testi nevelés:  

 Testtartás-javítás 

 Mozgás igényének kialakítása 

 Mozgásformák megismerése 

 Szabadidő aktív eltöltési lehetőségeinek megismerése; 

- tanórán kívüli foglalkozások 

 napközis f.(játékok, játékos gyakorlatok) 

 délutáni szabadidős foglalkozások 

 hétvégi iskolai programok 

 sportrendezvények, kulturális programok 

- iskolán kívüli rendezvények: kapcsolódás más szervezetek programjaihoz 

 

Megvalósítás: 

- előadók 

- oktatófilmek 

- nyíltnapok látogatása 

 

Az egészségfejlesztő team tagjai: 

- iskolaorvos, védőnő 

- testnevelést tanító pedagógus 

- diákönkormányzatot segítő pedagógus 

- gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

- osztályfőnök 

- családsegítő 
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A.) személyi feltételek, és a résztvevők feladatai: 

- Pedagógus: 

 a tanulók megismertetése: 

 az egészséges táplálkozással 

 az aktív szabadidő-eltöltésének formáival és lehetőségeivel 

 mindennapos testmozgás fontosságával ill. annak biztosítása 

 személyi higiéné fogalmával, tartalmával, jelentőségével 

 lelki egyensúly megteremtéséhez vezető technikákkal 

 egészséges és biztonságos környezet kialakításának szükségességé-

vel, kialakításának lehetőségeivel otthon és az iskolában is 

 elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

 az otthon történő baleset-megelőzési lehetőségeivel. 

- Iskolapszichológus: 

 lelki egyensúly megteremtése 

 serdülőkori érzelmi, magatartás, életmód és szexuális problémák, 

krízisek megoldásában segítségnyújtás 

 harmonikus párkapcsolat kialakítása /felsős évfolyamokban/ 

 családtervezési módszerek/felsős évfolyamokban/. 

- Védőnői szolgálat: 

 Szomatikus szűrővizsgálat az iskolát ellátó orvossal: látás, színlátás, 

hallás, magasság, súly, mellkörfogat, vérnyomás, vizelet 

 Tisztasági vizsgálat: havonta egyszer, de ha tetűt talál, akkor kéthe-

tente kell kontrollvizsgálatot végeznie, és az iskola által biztosított 

tetűirtószerrel kell az iskolában lekezelnie az érintett gyerekeket. 

 Egészségnevelő órák tartása: táplálkozás, higiénés szokások, menst-

ruáció és pubertás, dohányzás, AIDS, kábítószer és alkohol, fogam-

zásgátlás és családtervezés. Pedagógus kérésére bármilyen témában 

tarthat előadást. 

 Kötelező oltások megszervezése. 

- Iskolaorvos: 

 Szomatikus szűrővizsgálat: fizikális, csont- és izomrendszer, foga-

zat, szív és tüdő, lúdtalp, gerincelváltozás, golyva, bőr- és kötőszö-

vet. 

 Kötelező oltások beadása. 

 Közreműködés közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészség-

ügyi, táplálkozás egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásá-

ban. 

 Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 

- Iskolai fogorvos: 

 Körzetileg kijelölt, aki a tanulók fogászati szűrését és ellátását végzi. 

 Fluorid ellátottsági, és az orális egészségi állapot vizsgálatai. 
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- Gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadók, családsegítők: 

A gyermekvédelmi munkában valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tud-

nak segítséget nyújtani. 

- ÁNTSZ szakemberei: 

Szakellátást igénylő esetekben. 

- Rendvédelmi szervek: 

A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési progra-

mok közös kimunkálásában, a tanári továbbképzések jogi, gyermek és ifjúság-

védelmi, rendészeti, közlekedési témájú előadások tartásával tudnak segítséget 

nyújtani az iskolának. 

- Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) szerepe: 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tartja velük a kapcsolatot. Az iskolás kor-

osztály veszélyeztetett a kábítószer-fogyasztás tekintetében, ezért fontos a kap-

csolattartás kialakítása, kontaktszemély kijelölése. 

 

B.) Tárgyi feltételek: 

- Elsősegélyláda 

- Oktatókazetta (videó) 

- Transzparensek 

- Az iskola higiénéjének fokozása, különös tekintettel a mellékhelyiségekre. 

- Orvosi rendelőszoba hiányában a körzeti orvosi rendelőben látják el a kötelező szűrő-

vizsgálatokat és az orvosi teendőket. 

 

Az oktatási intézményekben – ahogy egyéb munkahelyeken is – fontos az ott dolgozók egész-

ségvédelme is. A pedagógiai munkakörből és iskolánk jellegéből adódóan elsősorban lelki, 

mentális egészségvédelemre van szükség, de a testi egészséggondozás sem elhanyagolható.  

Ennek érdekében szükséges: 

- Évenkénti szűrővizsgálatokon váló részvétel (munka egészségügyi + tüdőszűrés). 

- Megfelelő munkakörnyezet biztosítása. 
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2. számú melléklet:  Követelményrendszer 

 Tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelmények  

A követelményrendszer cél annak a mérése, hogy a jelölt hogyan mennyire van birtokában az 

ismeretszerzési és feldolgozási képességeknek, a szóbeli és írásbeli kifejezőképességeknek, ho-

gyan tud tájékozódni térben és időben. Ezen képességeket az adott évfolyam tananyagának is-

mertén keresztül mérjük és értékeljük 

 

ÉNEK-ZENE,  

1. évfolyam 

Ritmusok megszólaltatása. 

Aktív részvétel a közös játékokban.  

Dallamok éneklése hallás után. 

A többször hallott hangok felismerése. 

 

 

2. évfolyam 

Dallamírás, ritmusírás, szolmizálás, kézjelek.  

Tanult dalok felidézése 

 

3. évfolyam 

Dallamírás, ritmusírás, szolmizálás, kézjelek.  

Tanult dalok felidézése 

 

4. évfolyam  

Ritmusírás, szolmizálás, kézjelek. 

Dallamírás, kézjelek. Tanult dalok felidézése 

 

5. évfolyam 

 

Új ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, szerkezet) 

Zenei ismeretek tudatosítása. 

Zenetörténeti ismeretek korszakok, kiemelkedő alkotók szerint. 

Hallás utáni daltanulás. 

 Tanult dalok felidézése 

Ritmikai-dallami ismereteik bővülése. 

 

 

6. évfolyam 

Tudjon felismerni többször meghallgatott zeneműveket a különböző korokból. 

Hallás utáni daltanulás. 

Tanult dalok felidézése 

  

7. évfolyam 

Sajátítsa el fejlettségének megfelelően a megismert énekes-táncos játékokat. 
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(Tudjon különbséget tenni a nép-és műdalok között, Ismerje fel a népi hangszereket…) 

Tudjon egyszerű ritmusképletet visszaadni. 

Alkalmazza a helyes testtartást. 

(Ismerje és alkalmazza a zenés-táncos összejövetelek szabályait, viselkedésformáit.) 

Tanult dalok felidézése 

 

8. évfolyam 

Sajátítsa el fejlettségének megfelelően a megismert énekes-táncos játékokat. 

(Tudjon különbséget tenni a nép-és műdalok között, Ismerje fel a népi hangszereket…) 

Tudjon egyszerű ritmusképletet visszaadni. 

Alkalmazza a helyes testtartást. 

(Ismerje és alkalmazza a zenés-táncos összejövetelek szabályait, viselkedésformáit.) 

Tanult dalok felidézése 

 

INFORMATIKA 

3. évfolyam 

- A tanulók tudják önállóan bekapcsolni a számítógépet. 

- Egyszerű rajzoló és szövegszerkesztő program használata. 

- Jelek, szimbólumok értelmezése. 

- Tanári segítséggel programok betöltése, futtatása. 

 

4. évfolyam 

- A különböző oktatóprogramok használata. 

- Számítógépes adathordozón való tájékozódás. 

- Adatok gyűjtése és értelmezése. 

- Tájékozódás a betűrendben. 

 

DIGITÁLIS KULTÚRA 

5. évfolyam 

- A számítógép perifériáinak ismerete, a billentyűzet és az egér tanult funkcióinak használata 

-Információforrás irányított keresése a neten 

-  Egyszerű rajzos, szöveges dokumentumok létrehozása. 

- Kódok és dekódolás használata. 

- Az elektronikus média eszközeinek használata. 

- Elektronikus üzenetek küldése. 

 

INFORMATIKA 

 

6. évfolyam 

- Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelése. 

- A lap elrendezése, tájolása, margó használata. 

- Az algoritmuskészítés lépéseinek ismerete. 

- Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. 
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7. évfolyam 

- A hardverek és szoftverek egységeinek és fajtáinak ismerete. 

- Funkció- és kurzorbillentyűk szerepe és helyük. 

- A Windows rendszerben lévő menü ismerete és használata. 

- CD-ROM jelentősége, a program elindítása. 

 

8. évfolyam 

- Önálló gyakorlatok a Windows rendszerben. 

- Szöveg és ábraszerkesztés helyes használata. 

- Az operációs rendszerek fajtáinak, szolgáltatásainak önálló használata. 

- CD- ROM kezelése, felhasználása. 

- Helyesírási program futtatása. 

 

HON és NÉPISMERET 

5. évfolyam 

Ismerje hazánk, Magyarország hagyományait, és a magyar lakta területek főbb tájegységeit, 

népviseleteit népszokásait, ünnepköreit. 

Család, rokoni kapcsolatok ismerete. 

 

VIZUÁLIS NEVELÉS 

1. évfolyam 

 

A tantárgy során használatos eszközök megnevezése és adekvát használata 

A formák megfigyelése, azok nagyság szerinti rendezése. 

Egyszerű esztétikus alkotás elkészítése. 

Bátor kísérletezés az egész rajzfelület kitöltésére. 

A tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz készítése, a már begyakorolt 

technikákkal. 

 

 

2. évfolyam 

Emberi alak mintázása, rajzolása, festése. 

 

3. évfolyam 

Emberi alak mintázása, rajzolása, festése. 

Vágás, hajtogatás, rajzolás, festés. 

 

 

4. évfolyam  

Vágás, hajtogatás, rajzolás, festés. 

Emberi alak mintázása, rajzolása, festése. 
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5. évfolyam 

Tudja gondolatait, érzelmeit, a művészet nyelvén, a művészet eszközeivel kifejezni. 

 Formai ábrázolás, vázlatszerű ábra készítése, egyszerű alaprajz értelmezése. 

Tudatos színkeverés 

 

6. évfolyam 

Tudja gondolatait, érzelmeit, a művészet nyelvén, a művészet eszközeivel kifejezni. 

Ismerje a művészet történetének nagy szakaszait, legfőbb jellegzetességeit, a művészettörté-

neti korszakokat tudja felsorolni. 

 

7. évfolyam 

A művészet eszközeivel hozzájárulni a társadalmi cselekvőképesség kialakításához. 

Legyen jelen a tanulók életvezetésében az esztétikum iránti igényesség és érzékenység. Ez 

nyilvánuljon meg magatartásukban, gondolkodásukban, viselkedésükben, érzelmi életükben, 

élményvilágukban, valamint társas kapcsolataikban. 

Alakuljon ki igényük a tiszta rendezett környezetre 

(Az évszaknak megfelelő jeles napok a hozzá tartozó népszokások ismerete. Szűkebb és tá-

gabb környezet kialakítása, otthonteremtés, környezetvédelem…) 

Legyen képes művészi élmény hatására kifejező alkotásokat készíteni. 

Tudjon megtervezni egy családi összejövetelt. 

(Ünnepek, ajándékok-díszítő elemek készítése, tojásfestés…) 

 

8. évfolyam 

A művészet eszközeivel hozzájárulni a társadalmi cselekvőképesség kialakításához. 

Legyen jelen a tanulók életvezetésében az esztétikum iránti igényesség és érzékenység. Ez 

nyilvánuljon meg magatartásukban, gondolkodásukban, viselkedésükben, érzelmi életükben, 

élményvilágukban, valamint társas kapcsolataikban. 

Alakuljon ki igényük a tiszta rendezett környezetre 

(Az évszaknak megfelelő jeles napok a hozzá tartozó népszokások ismerete. Szűkebb és tá-

gabb környezet kialakítása, otthonteremtés, környezetvédelem…) 

Legyen képes művészi élmény hatására kifejező alkotásokat készíteni. 

Tudjon megtervezni egy családi összejövetelt. 

(Ünnepek, ajándékok-díszítő elemek készítése, tojásfestés…) 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

1. évfolyam 

Saját személyi adatok elmondása. Napszaknak megfelelő köszönés.  

Érthető, tagolt beszéd helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban. 

Közreműködés egyszerű üzenetek átadásában.  

Négy-öt mondóka, vers ismerete. A szavak hangokra bontása, betűkből szavak alkotása. A kis-

betűk szabályos alakítása és kapcsolása. Betűk, rövid szavak másolása írott, nyomtatott szöveg-

ről. 3-4 betűből álló szavak leírása tollbamondás után.  
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2. évfolyam 

- írott nagybetűk ismerete 

- szavakból mondatalkotás 

- másolás nyomtatott szövegről 

- kérdő, kijelentő mondat megismerése 

- hosszabb szöveg elolvasása- megértése 

 

3. évfolyam 

A mese fogalma, jellemzői. 

Szövegértés. 

Tollbamondás. Szavak jelentése. Ábécérend. Szótagolás. 

 

4. évfolyam 

Írásbeli: helyesírás. Látó, halló tollbamondás. Szófajok ismerete. Szövegértés, szövegfeldol-

gozás 

Szóbeli: Folyamatos szövegolvasás  Kötelező versek:  Kölcsey Ferenc: Himnusz első vsz. és 

Vörösmarty Mihály: Szózat első vsz.  

 

5. évfolyam 

Dalok, népdalok világa 

Barangolás a mesék birodalmába; a mese fajtái, jellemzői 

Mítoszok, legendák, mondák világa, jellemzőik 

Történetek a Bibliából 

Elbeszélések gyermekeknek (Gárdonyi Géza, Móra Ferenc,) 

Memoriterek: Petőfi S.: Reszket a bokor mert…,  

- Füstbe ment terv 

 

Szófajok, ( igemódok, igeidők, igeragozás )mondatfajták, helyesírási alapelvek. 

 

6. évfolyam 

Mítoszok, legendák, bibliai ismeretek. Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Petőfi Sándor költé-

szete, János Vitéz. Himnusz, Szózat. 

Szövegértés. Tollbamondás, szófajok, hangalak és jelentés. 

 

7. évfolyam 

Szavak, szófajok; névszó, névmás, határozószó, névutó, kötőszó, indulatszó 

Alá-, és mellérendelő szószerkezetek 

Mondattani ismeretek, mondatelemzés 

A szöveg; elbeszélés, leírás, levél 

Arany János élete, versei, műve ( Toldi ) 

Pál utcai fiúk c regény ismerete 
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Mikszáth Kálmán novellái 

Memoriterek: Petőfi S.: Nemzeti dal; Ady E.: Felszállott a páva; Arany J.: Walesi bárdok  

 

8. évfolyam 

 Egyszerű és  összetett mondat felismerése, alkotása. Az alárendelés és a mellérendelés: a tag-

mondatok közötti viszony fajtái. Szavak képzése, átalakítása.  Helyesírás: a szavak írásának 

szabályai (különírás – egybeírás) 

Szóbeli:  

1. Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Radnóti Miklós, Ady Endre, József Attila élete, mun-

kássága 

2. Kölcsey Ferenc: Himnusz - memoriter és elemzés 

3.Vörösmarty Mihály: Szózat - memoriter és elemzés 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai regény elemzése 

 

MATEMATIKA:  

1. évfolyam 

Személyek, tárgyak, alakzatok csoportosítása azonosság, azonos tulajdonság alapján. 

Nagyságbeli, térbeli és síkbeli viszonyszavak használata. 

Biztos számfogalom 10-es számkörben. 

Összeadások és kivonások 10-es számkörben készségszinten. 

Egyszerű szóbeli szöveges feladatok megoldása. 

A tanult síkbeli alakzatok felismerése, tulajdonságaik megfogalmazása. 

Egyszerű sorozatok folytatása megadott szabály alapján. 

2. évfolyam 

 20-as számkörben való tájékozódás 

 számok ismerete 

 műveletek 20-as számkörben (csökkenő –növekvő számsor, páros- páratlan számok ) 

 

3. évfolyam 

100-as számkör, számszomszédok, páros-páratlan számok, pótlások, szöveges feladatok. 

2-es, 5-ös, 10-es szorzótábla és bennfoglaló-tábla. 

 

4. évfolyam 

Számok írása olvasása 100-as számkörben. A tanult matematikai fogalmak ismerete (páros, 

páratlan, egyjegyű, kétjegyű), számok nagyságviszonyai.  

Műveletek végzése 100-as számkörben. Szöveges feladatok értelmezése, megoldása. 

A tanult szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete. 

 

5. évfolyam 

Számok írása, olvasása 10000-ig. Ismerje a számok számszomszédjait, számok nagyságviszo-

nyait. 

Írásbeli műveletek végzése (összeadás, kivonás, szorzás, osztás). 
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Tanult szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete. 

Szöveges feladatok értelmezése, megoldása.  

Ismerje a testek és síkidomok tulajdonságait. 

Tudja kiszámolni a négyzet és téglalap területét, kerületét és tudjon mértkegységeket váltani.  

Tudjon tengelyesen tükrözni, nagyítani és kicsinyíteni. 

 

6. évfolyam 

10000-es számkör, műveletek törtekkel, írásbeli műveletek, szerkesztések. Szorzó- és benn-

foglaló-táblák. 

 

7. évfolyam 

Műveletek 500000-es számkörben 

Írásbeli szorzás 3 jegyű szorzóval 

Írásbeli osztás 2 jegyű osztóval 

Műveletek közönséges és tizedes törtekkel 

Negatív számok 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

Geometria; testek, síkidomok jellemzése, területszámítás, szögszerkesztés, tengelyes tükrözés, 

síkidomok szerkesztése 

Mérések 

 

8. évfolyam 

Írásbeli: Milliós számkörben számok írása, helyi értéke. Írásbeli szorzás, osztás 3 jegyű szor-

zóval, osztóval. Négy alapművelet végzése törtekkel. Tizedes törtek szorzása, osztása, 10, 

100, 1000-el. Geometriai alakzatok szerkesztése, tulajdonságai. Szögek szerkesztése, felezése. 

Transzformációk (tengelyes tükrözés) 

 

TÁRSADALOMISMERET 

5. évfolyam 

 

A címer, zászló, pecsét jelentősége 

A történelmi idő és tér fogalmai 

Az Ószövetségi, Újszövetségi történetek 

A nagy ókori társadalmak és hatásuk. 

A kereszténység kialakulása, terjedése 

A magyar nép eredete és vándorlásai 

Honfoglalás, letelepedés. 

 

 

 

6. évfolyam 

Legyen képes a társadalomban lejátszódó folyamatok nyomon követésére, értelmezésére. Is-

merje fel az összefüggéseket. 

Tudja jellemezni a különböző korokat, korszakokat, uralkodókat. 
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Őskor (Tudjon különbséget tenni a zsákmányoló és a gazdálkodó ember között.) 

Ókor (Tudja felsorolni a legismertebb ókori népeket. Ismerje az ókori Görögország nevét és a 

városállamokat. Ismertesse a római birodalom kialakulását és bukását.) 

Ismerje a magyarság történelmét a korai újkorig. 

(Honfoglalás, a honfoglaló magyarok élete,  Szent István király uralkodása, A tatárjárás, Az 

Árpád-ház kihalása, A Hunyadiak kora…) 

Tudjon megnevezni magyar uralkodókat, hadvezéreket a török hódoltság és a Habsburg ura-

lom időszakáról. (Végvárak kora, Jelentősebb végvári harcok, Rákóczi szabadságharc…) 

Ismerjen fel összefüggéseket a társadalmi jelenségek, folyamatok, változások között. 

 

7. évfolyam 

A felvilágosodás kora 

A polgári átalakulás Magyarországon 

A reformkor 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

A polgárosodás kibontakozása, a kiegyezés kora 

A XX. század kezdete 

Az I. világháború 

 

8. évfolyam 

A két világháború közötti világ. Magyarország a két világháború között. A világ a II. világhá-

ború végéig (1933-1945). Magyarország 1931- 1945-ig. A világ 1945 után. 

Magyarország 1945-1989. Rendszerváltás, mai magyar demokrácia. 

 

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 

1. évfolyam 

Öltözködés, tisztálkodás tevékenységeinek elvégzése fokozódó önállóságga 

A közvetlen környezet rendben tartása segítséggel. 

A gyalogos közlekedés szabályainak ismerete és betartás. 

Az eszközök balesetmentes használata. 

 

TECHNIKA –ÉLETVITEL 

2. évfolyam 

A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztala-

tok szerzése érzékszervi tapasztalással. 

Az egészséges táplálkozás, öltözködés és napirend elemi ismeretei. 

A megfigyelt anyagok vizsgált tulajdonságainak felismerése, megnevezése.  

A biztonságos közlekedés szabályainak ismerete.  

A háztartás ismert feladatainak megnevezése 

 

3. évfolyam 

Táplálkozás, egyszerű ételek főzésének módjai, vendégvárás szabályai; 

Tisztálkodás, manikűrkészlet részei, használatának módja; 
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Öltözködés, javító varrások, öltésfajták; 

Egészség, gyermekkori betegségek, megelőzésük; 

Takarítás, a személyes környezet tisztán tartása; 

Anyag, tulajdonságaik, alakításuk, szerszámhasználat; 

 

4. évfolyam 

Táplálkozás, a főzés alapanyagai, egyszerű ételek készítésének menete; 

Tisztálkodás, testünk tisztán tartása; 

Családi munkamegosztás 

Egyszerű háztartási munkák, balesetmegelőzés; 

Külső – belső emberi tulajdonságok; 

Anyagok, tulajdonságaik, megmunkálásuk; 

 

 

 

 

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 

5. évfolyam 

 

Legyen tisztában az egészséges életmód fogalmával és a helyes táplálkozással. Ismerje a ter-

mészetes (fa, bőr, agyag) és előállított anyagokat (papír, fém). 

Ismerje az energiatakarékosság fogalmát, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. 

Ismerje a közlekedési eszközöket, táblákat és a közlekedés szabályait. 

 

 

 

TECHNIKA –ÉLETVITEL 

 

6. évfolyam 

Ismerje a kerti munkákat, szerszámokat és azok használatát. 

Legyen tisztában az egészséges életmód fogalmával és a helyes táplálkozással.  Tudjon egy-

szerűbb ételeket elkészíteni.  

Ismerje az ember emésztőrendszerét és érzékszerveit. 

Ismerje a természetes (fa, bőr, agyag) és előállított anyagokat (papír, fém). 

Ismerje a közlekedési eszközöket, táblákat és a közlekedés szabályait. 

Ismerje a mosás módjait és fázisait. 

 

7. évfolyam 

Azon képességek kialakítása és fejlesztése, mellyel a tanuló be tud illeszkedni a családi és tár-

sadalmi munkamegosztásba. 

Háztartási ismeretek. 

Ismerje az alapvető gazdasági tervezést, az egészséges táplálkozást, a lakás berendezését ott-

honosabbá tételét, az elsősegélynyújtás alapjait. 
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8. évfolyam 

Azon képességek kialakítása és fejlesztése, mellyel a tanuló be tud illeszkedni a családi és tár-

sadalmi munkamegosztásba. 

Háztartási ismeretek. 

Ismerje az alapvető gazdasági tervezést, az egészséges táplálkozást, a lakás berendezését ott-

honosabbá tételét, az elsősegélynyújtás alapjait. 

 

KÖRNYEZETISMERET 

 

2. évfolyam 

Napok, hónapok, évszakok nevei jellemzői 

Zöldségek, gyümölcsök nevei, jellemzői 

Háziállatok és jellemzőik 

 

3. évfolyam 

Ismerje az egyes tájak jellegzetességeit és az ott előforduló élőlények jellemző tulajdonságait. 

Tudjon lakóhelyén és annak környékén tájékozódni. 

Ismerje a környezetében előforduló anyagok tulajdonságait.  

Ismerje meg és alkalmazza a helyes közlekedési szabályokat a balesetek elkerülése érdeké-

ben. 

Ismerje testének részeit és működését. 

 

4. évfolyam 

Halmazállapotok.  

Világtájak.  

Időjárás elemei, a csapadék körforgása.  

Élő környezetünk: növények, állatok.  

Testünk.  

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY 

5. évfolyam 

 

Földrajzi ismeretek alapozása az emberek a tárgyak helyzetének, iránya. 

Alaprajzok, térképvázlatok készítése. 

Ismerje fel Magyarország természetföldrajzi térképét, a felszíniformákat, Magyarország tájait.  

Az időjárás elemeinek ismerete és környezetre gyakorolt hatásai. 

Tudjon tájékozódni a térképen és lakóhelyén. 

Ismerje a ház körül élő élőlényeket. 

Ismerje a mindennapi életben végbemenő kölcsönhatásokat és változásokat. 

Vegyen részt aktívan a kísérletek végzésében. 

 

 

TERMÉSZETISMERET 
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6. évfolyam 

Ismeretek a Földről. 

Hazánk, Magyarország.  Hazánk települései.  

Hazai tájak életközösségei.  

Növények részei, felépítése.  

Az emlősök jellemzői. Haszonállatok. 

A madarak jellemzői. Baromfiak. 

 

 

7. évfolyam 

Ismeretek a Földről és környezetéről.  

Természetföldrajzi övezetesség. 

Az ember élőhelyei. 

Európa. 

A testek mozgása, mozgásállapot változások. 

Hőtani alapjelenségek. 

Az anyagok kémiai változása. 

 

8. évfolyam  

Az emberi test felépítése, szervrendszerei, s ezek működése. Növények, állatok testfelépítése 

és életműködése. Gyógynövények hatása az egészségre. Elsősegélynyújtás. Az egyszerű gé-

pek és működése. Anyagok csoportosítása fizikai, kémiai tulajdonságaik alapján. 

 

TESTNEVELÉS 

1. évfolyam 

 

Testrészei megnevezése,  

Testhelyzetének és a testhelyzet változásainak érzékelése, 

Szökdelés, alap-, terpesz-, és harántállás, valamint nyak-, kar-, törzshajlítás és -körzés 

végzése, ülő, fekvő testhelyzet elfoglalása (vezényszóra, bemutatás után és/vagy segítséggel), 

A járás és futás közötti különbség gyakorlati differenciálása 

A tanult játékok nevének felismerése. 

 

 

2. évfolyam 

Futás feladatokkal. Szlalomfutás. Akadályfutás. Ingafutás. 

Utánzó járások. Utánzó járások padon. 

Ugrókötél áthajtás helyben és mozgás közben. 

Szökdelések. Szökdelések szerek fölött. 

Sorozatugrások. Helyből távolugrás. 

60 m-es síkfutás. 

Kislabdahajítás távolba. 

Gurulóátfodulások. Tarkóállás. Híd. 

Utánzó járásokkal labdaterelgetés . 
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Labdaátadások.  Labdaátadások mozgás közben. 

Labdavezetés, szlalom labdavezetés. 

 

3. évfolyam 

Futás feladatokkal. Szlalomfutás. Akadályfutás. Ingafutás. Futóiskola. 

Utánzó járások. Utánzó járások padon. 

Ugrókötél áthajtás helyben és mozgás közben. 

Szökdelések. Szökdelések szerek fölött. 

Sorozatugrások. Helyből távolugrás.  

60 m-es síkfutás. 

400 m-es futás. 

Kislabdahajítás távolba. 

Gurulóátfodulások. Tarkóállás. Híd. Zsugorfejállás. Fejállás. Cigánykerék. Mérlegállás.  

Kézállás segítővel. 

Bakugrás. 

Zsugorkanyarulati átugrás 2-3 részes szekrényen. 

Utánzó járásokkal labdaterelgetés . 

Labdaátadások.  Labdaátadások mozgás közben. 

Labdavezetés, szlalom labdavezetés. 

 

4. évfolyam 

Futás feladatokkal. Szlalomfutás. Akadályfutás. Ingafutás. Futóiskola. Ritmusváltásos futás. 

Utánzó járások. Utánzó járások padon. 

Ugrókötél áthajtás helyben és mozgás közben. 

Szökdelések. Szökdelések szerek fölött. 

Sorozatugrások. Helyből távolugrás.  

100 m-es síkfutás. 

400 m-es futás. 

Kislabdahajítás távolba. 

Gurulóátfodulások. Tarkóállás. Híd. Zsugorfejállás. Fejállás. Cigánykerék. Mérlegállás. 

Kézállás. 

Bakugrás. Bátorugrás. 

Zsugorkanyarulati átugrás 3 részes szekrényen. Guggolóátugrás szekrényen. 

Magasugrás átlépő technikával. 

Utánzó járásokkal labdaterelgetés . 

Labdaátadások.  Labdaátadások mozgás közben. 

Labdavezetés, szlalom labdavezetés. 

Magasugrás átlépő technikával. 

Labdarúgás. 

Kézilabdajáték. 

Kosárlabda. 
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5. évfolyam 

Tudjon kéziszer- és társas gyakorlatokat végezni. 

Labdagyakorlatok: labdavezetés kézzel, lábbal, egykezes felső átadás helyben és mozgás köz-

ben. 

Népi gyermek és táncos játékok. 

Célba rúgó és célba dobó játékok. 

Zsinórlabda és labdarúgás egyszerűsített szabályokkal. 

Ismerje a természetben űzhető sportokat.(kocogás,kerékpározás, görkorcsolyázás) 

Torna: gurulóátfordulások, tarkóállás, híd 

Szekrényugrás: zsugorkanyarulati, terpeszátugrás 3 részes szekrényen 

Atlétika: egyenletes és változó iramú futás állórajtból, magasugrás lépő technikával, kislabda-

hajítás állóhelyből  , célba dobások 

 

6. évfolyam 

Labdagyakorlatok: labdavezetés, átadások 1, 2 kézzel, zsinórlabdázás 

Kosárlabda: labdavezetés, átadások, kosárra dobás alaptechnikával 

Torna: gurulóátfordulások, tigrisbukfenc, tarkóállás, híd, mérlegállás, lebegőállás 

Szekrényugrás: zsugorkanyarulati, támasz, terpeszugrás, 3-4 részes szekrényen 

Atlétika: 30 m-es futás állórajtból, magasugrás lépő technikával, kislabdahajítás 

 

7. évfolyam  

Kézilabda: labdavezetés, átadás, kitámasztás, felugrásos kapuralövés  

Kosárlabda: labdavezetés, átadások, kosárra dobás helyből 

Torna: talaj: gurulóátfordulás (előre-hátra), terpesz (előre -hátra), tarkóállás, fejállás  

Szekrényugrás: guggolóátugrás 4 részes szekrényen, kismacska 

Atlétika: magasugrás lépő technikával, kislabdahajítás, 60m-es futás térdelőrajtból, súlylökés 

medicinlabdával 

 

8. évfolyam  

Kézilabda: labdavezetés, átadások, kitámasztás, beugrásos, felugrásos kapura lövés, büntető-

dobás  

Kosárlabda: labdavezetés, átadások, kosárra dobások mozgásból 

Torna: talaj: gurulóátfordulások, tarkóállás, fejállás, kézállás, cigánykerék 

Szekrényugrás: guggoló átugrás, zsugorkanyarulati átugrás, átterpesztés 5 részes szekrényen 

Atlétika: magasugrás lépő technikával, kislabdahajítás 3-as lépésritmusban, 60m-es futás, súly-

lökés súlygolyóval. 
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 ANGOL 

7. évfolyam 

 Köszönés. Bemutatkozás. 

 Az abc betűi. 

 Színek. 

 Tárgyak az osztályteremben. 

 Számok 1-20-ig. 

 Személyes adataim. 

 Az iskolám. 

 Az én városom. 

 A hét napjai. 

 Foglalkozások. 

 Ételek és italok 

 Foglalkozások. 

 Színek. 

 Ételek és italok.  

 Személyes adatok. 

 Fizetőeszközök, árak kifejezése. 

 Az idő kifejezése. 

 Heti időbeosztás, napi tevékenységek. 

 Évszakok és hónapok. 

 Szituációk. 

 Állatok nevei. 

 Dátumok. Sorszámnevek. 

 

8. évfolyam 

 Napszaknak megfelelő köszönések, bemutatkozás 

 Személyes névmások, létige 

 Színek 

 Számok 0-30-ig 

 Főnevek többes száma 

 Mutató névmások tagadása, hosszú és összevont formák 

 A hét napjai 

 A létige jelen idejű alakjai 

 Személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, életkor, lakcím 

 Az idő kifejezése 

 Az évszakok és a hónapok nevei 

 Állatok nevei 

 Birtoklás kifejezése (have got) 

 Dolgok létezésének kifejezése (there is, there are) 

 Dátumok, sorszámnevek 

 Egyszerű szövegalkotás 

 Napszaknak megfelelő köszönések, bemutatkozás 

 Színek, 
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 Számok 0-30-ig 

 Személyes névmások, létige 

 Főnevek többes száma, a hét napjai, mutató névmások 

 Az idő kifejezése 

 Kérdőszavak, kiegészítendő kérdések 

 Az évszakok és a hónapok nevei 

 Egyszerű szövegalkotás 

 Birtoklás kifejezése (have got) 

 Birtoklásra való kérdezés, tagadás (have got, haven’t got) 

 Dolgok létezésének kifejezése (there is, there are) 

 Önálló szövegalkotás 

 Képesség kifejezése, igék 

 Dátumok, sorszámnevek 

 Birtokviszony (’s), birtokos névmások 

 Családi viszonyok 

 Hangzó szövegértés 

 

 

Foglalkoztató csoport 

 

SZÁMOLÁS- MÉRÉS ELEMEI 

 

1. osztály:  

Tárgyak válogatása, összehasonlítása formai tulajdonság és nagyság szerint. Soralko-

tás során mutassa meg az eleje, vége helyzeteket. 

 

2. osztály: 

Két jellemező tulajdonság alapján válogassa szét, csoportosítson, hasonlítson össze 

tárgyakat. Egyeztessen kis segítséggel formai tulajdonság alapján tárggyal, tárgyat 

képpel. Számláljon meg tárgyakat segítséggel 5-ös számkörben. 

 

3. osztály: 

5-ös számkörben tájékozódás egyre önállóbban. Relációs jelek használata segítséggel. 

alkosson halmazokat két jellemző tulajdonság alapján. 

 

 

 

4. osztály: 

Egyszerű sík és térbeli formákat segítséggel ismerjen fel. 5-ös számkörben segítséggel 

alkosson növekvő-csökkenő számokat. 10-es számkörben segítséggel tudjon tárgyké-

pet, számképet, számjegyet azonosítani. 
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5. osztály:  

Mennyiségek összehasonlítása segítséggel. Mennyiség és számjegy azonosítás minél 

nagyobb önállósággal. Tárgyak számlálása 20-ig. 

 

6. osztály:  

Műveletek végzése 10-es, 20-as számkörben, mennyiség és számjegy azonosítás. 

Tudja az egész órákat napirendhez kötni. 

 

OLVASÁS-ÍRÁS ELMEI 

 

. 

2.osztály:  

A környezetében előforduló hangokat kapcsolja össze a hangforrással, mutassa azt 

meg. helyes ceruzafogással formákat írjon át. Legyen képes kép és betűelemek olvasá-

sára. 

 

3.osztály:  

Betűelemeket ismerje fel, írja sorközbe. Az irányokat megnevezésre tudja megmu-

tatni. A tanult betűket, hangokat tudja hangoztatni, felismerni, sorközbe írni. Elemi fo-

kon alakuljon ki hallási, látási differenciáló képessége. 

 

4.osztály:  

Ismerje fel a tanult betűket. Tudja a betűket és a hangokat összekapcsolni. Egytagú be-

tűkapcsolatokat, szavakat biztonsággal tudjon olvasni, másolni. 

 

 

6.osztály: 

Tudja felismerni, másolni, tollbamondás után leírni az eddigi tanult betűket, két betű-

ből álló szavakat, a leírtakat olvasottakat képpel, cselekvéssel összekapcsolni. 

 

7.osztály:  

Tudja felismerni, másolni, tollbamondás után leírni a kis és nagybetűket. Tudjon egy-

szerű mondatokat másolni, segítséggel, képpel, eseménnyel összekapcsolni. Három-

négy mondatból álló szöveget tudjon olvasni, minimális segítséggel értelmezni, kép-

pel, eseménnyel összekapcsolni. 

 

8.osztály:  

Rövid szöveget tudjon elolvasni, kérdések segítségével próbálja meg értelmezni. Toll-

bamondás után tudjon tőmondatot leírni. Segítséggel tudjon borítékot megcímezni. 
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Beszédfejlesztés és környezetismeret 

 

2. osztály:  

Mindennapi környezetében előforduló személyeket, tárgyakat, állatokat, növényeket 

tudja azonosítani, megnevezni. A szociális viselkedés élethelyzetekben begyakorolt 

formáit alkalmazza. 

 

3. osztály: 

 Ismerje közvetlen családi viszonyait. Az évszakok változásait ismerje fel. Az idő mú-

lását napszakok viszonylatában érzékelje eseményhez kötötten. környezetében előfor-

duló növények, állatok azonosítása, legfontosabb jellemzőikkel együtt. 

 

4. osztály:  

Meglévő szókincsét megfelelően használja. Tágabb környezetéről rendelkezzen elemi 

ismeretekkel (iskola környéke, lakóhely környéke, gyalogos és tömegközlekedés, azok 

szabályai). a tanult tér és időbeli fogalmakat tudja cselekedeteiben segítséggel hasz-

nálni. Ismerje meg és mutassa meg testrészeit, érzékszerveit. 

 

 

KÖRNYEZETISMERET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 

 

6. osztály: 

Tudjon főfogalmi csoportosítást végezni az állat és növényvilág témakörben. A tanult 

egészségügyi ismereteket alkalmazza, előzze meg ezzel a betegségeket. A közlekedés-

sel kapcsolatos viselkedési és magatartási szokásokat alkalmazza. Ismerjen néhány 

balesetvédelmi szabályt. 

7. osztály:  

Ismerje a környezet néhány olyan jelenségét, mely hatással van az élőlények tudjon 

különbséget tenni egészség és betegség között. Ismerje az egészséges életmód szabá-

lyait. Ismerje az öltözködésben az évszakok és az időjárás változásait. 

 

8. osztály:  

Egyszerű oksági viszonyokat ismerje fel az élőlények és a környezet kölcsönhatásai-

ban. Segítséggel tudja elmondani az élőlények fejlődésének főbb állomásait. Tisztaság 

és  egészség közötti kapcsolat ismerete. Helyes és helytelen táplálkozás következmé-

nyei. Az egészséges környezet legfontosabb tényezői. 
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Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók helyi tanterve 

2020/21-es tanévtől 

1. évfolyam 

 

Tantárgy 
Témakö-

rök 

Óra-

szá-

mok 

Elvárható tanulási eredmények 

Kommu-

nikáció 

Heti óra-

szám: 4 

Éves óra-

szám: 148 

Beszédfej-

lesztés, 

anyanyelv 

30 

-aktív szókincse legalább 20–30 szó (ha nem képes beszélni, be-

szédmegértése érje el a kívánt szintet). 

A tanuló képes: 

-az artikulációs mozgások akaratlagos utánzására; 

-köszönni szóval vagy gesztusokkal  

-segítséggel a megadott tulajdonságok alapján (szín, forma, nagy-

ság) tárgyakat csoportosítani. 

-a felszólításokat, utasításokat megérteni és teljesíteni; 

-együttműködéssel csoportosítani 

-együttműködéssel manipulálni különböző tárgyakkal, tulajdonsá-

gaikat, jellegzetességeiket megfigyelni; 

felismerni és megnevezni  

-a mindennapi környezetében előforduló személyeket, tárgyakat, 

érzékelni és megfigyelni  

-a közvetlen környezetéből érkező ingereket, és beszédállapotának 

megfelelően reagálni azokra 

-figyelemmel kísérni 10-15 perces foglalkozást, 

-bekapcsolódni néhány mondóka, ének előadásába. 

Társa-

dalmi 

érintkezési 

formák 

10 

Testünk és 

személyes 

teendőink 

22 

Tájékozó-

dás térben 
30 

Tájékozó-

dás időben 
15 

Élőlények 20 

Ünnepek 10 

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

11 

Tantárgy 
Témakö-

rök 

Óra-

szá-

mok 

Elvárható tanulási eredmények 

Olvasás-

írás 

Beszédfej-

lesztés 
15 

A tanuló képes  

-a feladathelyzetet elfogadni 

-együttműködő, motiválható a beszédszervi gyakorlatok végzése 

során. 
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Heti óra-

szám: 2 

(+1) 

Éves óra-

szám: 111 

Tériorien-

tációs 

gyakorla-

tok 

20 

-figyelmét néhány percig a feladatra irányítani 

-felismeri környezete hangjait, zörejeit, társai és a vele foglalkozó 

felnőttek hangját. 

-az irányokat (fentről le, balról 

 jobbra) utánzással alkalmazni 

-segítséggel alkalmazni – megnevezésre – a téri relációkat. 

-felismerni a soralkotás (két elemből álló) ritmusát, próbálja azt 

(segítséggel) utánozni. 

-környezete iránt érdeklődni (közeledésre adekvát reakció, részvé-

tel közös tevékenységben /passzív is/, elemi szükségletek, igények 

jelzése). 

-a feladatot elvégezni, szabályokat betartani  

-a tanult verseket, dalokat, mondókákat társaival csoportosan el-

mondani. 

-részt vesz irányított csoportos tevékenységben. 

- tudatosan alkalmazni az író- és rajzeszközök, ceruza megfelelő 

nyomatékát 

-a különböző íróeszközöket (segítséggel) alkalmazni 

Finom-

mozgások 

fejlesztése 

20 

Szem-kéz 

koordiná-

ciójának 

fejlesztése 

12 

Emléke-

zet-, gon-

dolkodás- 

és figye-

lem fej-

lesztése 

15 

Írásele-

mek taní-

tása 

18 

Szabadon 

választ-

ható óra-

keret 

11 

Számo-

lás-mé-

rés 

Heti óra-

szám: 2 

(+1) 

Éves óra-

szám: 111 

Elemi ta-

pasztala-

tok a tár-

gyak tulaj-

donságai-

ról 

40 

A tanuló képes  

-az irányított, közös megismerő tevékenység során társaival 

együttműködni 

-érzékelni a tárgyak alapvető formai tulajdonságait, szín, forma és 

méret szerint (segítséggel)  

-felismerni az alapvető tér- és időbeli relációkat, és azokat nö-

vekvő önállósággal alkalmazza. 

Tájékozó-

dás 
34 

Tantárgy 
Témakö-

rök 

Óra-

szá-

mok 

Elvárható tanulási eredmények 
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Számo-

lás-mé-

rés 

Heti óra-

szám: 2 

(+1) 

Éves óra-

szám: 111 

Mennyisé-

gek-műve-

letek 

30 
- közös, egyirányú cselekvést végrehajtani tanárral, társakkal  

- felismerni a tárgyak alapvető mennyiségi tulajdonságait, a meny-

nyiségi relációkat, és azokat (segítséggel) helyesen alkalmazni 

- a foglalkozás során érdeklődő, a csoportos tevékenységben aktí-

van részt vesz 

-képes (segítséggel) használni a megszerzett tapasztalatokat, isme-

reteket 

Szabadon 

választ-

ható óra-

keret 

7 

Ének-

zene 

Heti óra-

szám: 2 

Éves óra-

szám: 74 

Gyermek-

dalok-nép-

dalok 

25 

-a tanuló segítséggel tud mozgást utánozni, végrehajtani. 

-képes segítséggel rövid párbeszédet előadni. 

-bekapcsolódik a közös éneklésbe 

- képes társaival együtt közönségnek énekelni 

-képes a gyors és lassú mozgásokat differenciálni, követni 

-képes együttműködni. 

-képes néhány percig a zenére figyelni 

Ünnepkö-

rök dalai 
15 

Ritmus- és 

hallásfej-

lesztés 

20 

Zenehall-

gatás 
10 

Szabadon 

választ-

ható óra-

keret 

4 

Ábrázo-

lás-alakí-

tás 

Heti óra-

szám: 3 

Éves óra-

szám: 111 

Formázá-

sok külön-

böző 

anyagok-

ból 

36 

A tanuló képes  

-segítséggel megadott tulajdonságok alapján (szín, forma, nagy-

ság) tárgyakat csoportosítani 

-segítséggel képes ritmikusan váltogatni a gyöngyöket 

-együttműködéssel végrehajt a különböző formák kialakításához 

szükséges mozgásokat 

-képes a szükséges eszközöket megfelelően használni, együttmű-

ködéssel ollót használni 

-papírhatárt és vonalhatárt igyekszik betartani 

-megfelelően használja a festés és rajzolás eszközeit. 

-differenciálja és megnevezésre felismeri a főbb színeket. 

-megpróbál egyszerű ember-, állat-, növényábrázolásokat létre-

hozni. 

Építés 21 

Papír for-

málása, 

alakítása 

21 

Vizuális 

ábrázolás 
25 
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Szabadon 

választ-

ható óra-

keret 

8 

Tantárgy 
Témakö-

rök 

Óra-

szá-

mok 

Elvárható tanulási eredmények 

Mozgás-

nevelés 

Heti óra-

szám: 5 

Éves óra-

szám: 185 

Rendgya-

korlatok, 

téri tájé-

kozódás 

40 

A tanuló képes 

-egy helyben állni, 

-segítséggel körbe állni, járni és oszlopba, vonalba sorakozni, 

-ülésben és állásban egyszerű gyakorlatokat végezni, kúszni, 

mászni, 

-lépcsőn lefelé kapaszkodással, felfelé utánlépéssel járni 

 

Alapvető 

testhelyze-

tek, sza-

bad- és 

kéziszer-

gyakorla-

tok 

40 

Légzőgya-

korlatok 
15 

Dobások, 

labdás 

gyakorla-

tok 

30 

Játékos 

versenyek 
50 

Szabadon 

választ-

ható óra-

keret 

10 

Önki-

szolgálás 

Heti óra-

szám: 2 

Éves óra-

szám: 74 

Öltözkö-

dés 
21 

A tanuló képes  

-együttműködésre az öltözködés során, saját ruhadarabokat felis-

merni 

-cipőjét irányítással fűzni 

-jelezni, ha fázik, vagy melege van 

-segítséggel WC használatára és a mosdó használatával kapcsola-

tos teendőket (személyi higiénia) elvégezni, szárazra törölközni, 

szükséges esetekben felszólítás nélkül zsebkendőt használni 

-a fogmosást kis segítséggel végezni. 

-étkezése kulturált, tiszta. 

-a személyi higiéniával kapcsolatos teendőket elvégezni étkezések 

előtt és után 

Testápo-

lás- sze-

mélyi hi-

giénia 

21 

Étkezés 22 
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Környe-

zetrende-

zés- kör-

nyezet-

megóvás 

6 

-a megfelelő evőeszközzel (de legalább kanállal) enni, pohárból 

inni, kancsóból tölteni, szalvétát rendeltetés szerint használni 

-az étkezéshez kapcsolódó udvariassági kifejezések spontán hasz-

nálatára 

-a terem rendjére ügyelni, az eszközöket rendeltetés szerint hasz-

nálni, helyére tenni 

-saját tárgyait számon tartani, elkülönítve kezelni, másét tu-

lajdonosának átadni 

Szabadon 

választ-

ható óra-

keret 

4 
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Tantárgy Témakörök Óraszámok Elvárható tanulási eredmények 

Játékra nevelés 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 74 

Gyakorló játék 14 
A tanuló képes  

-együttműködni felnőttel, társaival, játék-

eszközt a gyakorló játékok szintjén adek-

vátan használni 

-különböző építőjátékokkal, konstrukciós 

játékok elemeivel elmélyülten elfoglalni 

magát, a kirakott formákat utánozni és ön-

állóan alkotni, a megismert eszközöket 

adekvát módon használni 

-eljátszani kezdetleges szinten a környeze-

tében zajló eseményeket 

-bekapcsolódni és a szabályokat követni a 

didaktikai játékokban 

-bekapcsolódni a páros, illetve csoportos 

mozgásos játékba, követni a szabályokat, 

társaira figyelni 

-segítséggel választani a felkínált játékle-

hetőségek közül, adekvátan játszani a já-

téktárgyakkal 

-elfoglalni magát a meglévő, illetve a ké-

szített bábokkal. 

-társaival hosszabb ideig balesetmentesen 

játszani 

Konstrukciós játék, 

manipulációs gya-

korlójáték 

10 

Szerepjáték 10 

Didaktikus játék 8 

Szabályjáték 8 

Spontán játék 10 

Szabadban játsz-

ható játékok 
10 

Szabadon választ-

ható órakeret 
4 
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5. évfolyam 

Tantárgy Témakörök Óraszámok Elvárható tanulási eredmények 

Kommunikáció 

Heti óraszám: 4 

Éves óraszám: 148 

Beszédfejlesztés, anya-

nyelv 
20 

A tanuló képes  

-kiejtését tudatosan javítani, hangerejét, 

beszédritmusát tudatosan irányítani; 

-bővítménnyel mondatot alkotni; 

-kérdést megfogalmazni, kérdésre adek-

vát választ adni; 

-a hangulati elemeket megjeleníteni be-

szédében; 

-felismerni és megfogalmazni tulajdon-

ságokat; 

-felismerni, megmutatni érzékszerveit és 

tudja azok funkcióit; 

-megbízhatóan részt venni mindennap-

jain a közlekedésben; 

-észrevételeit, szükségleteit jelezni, se-

gítséget kérni, megköszönni. 

-természeti kincseinket és néhány hasz-

nát, jelentőségét ismeri. 

-segítséggel leolvasni az egész órát, 

használni a volt és lesz kifejezéseket az 

idő megállapításánál; 

-az elmúlással kapcsolatos történéseket 

megérteni; 

-mondanivalóját kérdések segítségével 

bővített mondatokkal is megfogalmazni; 

-főfogalom alá rendezni az állat- és nö-

vényvilág témakörökben különböző tu-

lajdonságok alapján; 

-együttműködni a helyes viselkedési és 

magatartási szabályok tudatos betartásá-

ban; 

-aktív szókincsét bővíteni a tanult téma-

körökben; 

-legfontosabb személyi adatait elmon-

dani (név, cím); 

-a legfontosabb ünnepek jelentőségét át-

élni, az ünnepekkel kapcsolatos tárgyis-

meretét, és a fogalmak használatával be-

szédét gazdagítani, közös ünnepeken al-

kalmanként közreműködni.  

Társadalmi érintkezési 

formák 
20 

Testünk és személyes 

teendőink 
24 

Tájékozódás térben 12 

Tájékozódás időben 12 

Élőlények 20 

Előkészületek a felnőtt 

életre 
15 

Ünnepek 14 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
11 
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Tantárgy Témakörök Óraszámok Elvárható tanulási eredmények 

Olvasás-írás 

Heti óraszám: 4 

Éves óraszám: 148 

Beszédfejlesztés 10 
A tanuló képes 

-személyi adatainak felsorolására 

-a helyzetnek megfelelő bővített monda-

tokat, kérdéseket, válaszokat alkotni. 

-saját helyzetéhez képest relációkat meg-

fogalmazni. 

-felismerni, kimondani a tanult betűket, 

szótagokat alkotni és leírni azokat diktá-

lás után is. 

-szavak elemzésére, betűkártyával való 

kirakására, másolására, hiányzó betűk 

pótlására. 

-önállóan szavakat, rövid mondatokat ki-

olvasni.  

-rövid mondatokat alkotni és leírni azo-

kat a mondatalkotás szabályainak betar-

tásával. 

-automatikusan alkalmazni az írás irá-

nyát és helyét a vonalközben. 

-felismerni a tanult betűket, rövid szava-

kat önállóan leírni. 

-egyszerű szöveget elolvasni, értelmezni.  

-utcai tájékoztató táblákat értelmezni. 

Tériorientációs gya-

korlatok 
10 

Betűtanítás 40 

Olvasás 30 

Írás 27 

Értő olvasás 20 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
11 

Számolás-mérés 

Heti óraszám: 3 (+1) 

Éves óraszám: 148 

Elemi tapasztalatok a 

tárgyak tulajdonságai-

ról 

20 
A tanuló képes  

-felismerni, differenciálni, megnevezni, 

felismerhetően másolni minta után tanult 

formákat; 

-munkavégzése során észlelni különbsé-

geket, megfelelő kifejezéssel jellemezni 

a tárgyakat, érzékelni és megfogalmazni 

az aránytalanságokat; 

-felismerni a hasonlóságot az alaprajz és 

a térkép között, érteni az alaprajz lénye-

gét, saját helyét megtalálni a tanterem 

alaprajzán; 

-eseményképeket (ötnél többet) sorba 

rendezni, beszámozni, néhány szóval 

kommentálni; 

-spontán beszédben az időbeli fogalma-

kat helyesen alkalmazni; 

 

Tájékozódás 20 

Mennyiségek-Művele-

tek 

60 

Mértékegységek, mé-

retek, pénz 

22 

Összefüggések felis-

merése 

16 

Szabadon tervezhető 

órakeret 

10 
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Tantárgy Témakörök Óraszámok Elvárható tanulási eredmények 

Számolás-mérés 

Heti óraszám: 3 (+1) 

Éves óraszám: 148 

  

-megkülönböztetni a bal és jobb irányt 

készség-szinten; 

-figyelmesen közlekedni az utcán, és fel-

fedezni a tanult ismeretek gyakorlati elő-

fordulását; 

-megbízhatóan felismerni, és felismerhe-

tően írni a számjegyeket;  

Állampolgári is-

meretek 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 37 

Család, a családi szo-

cializáció 
18 

A tanuló képes  

-legfontosabb személyi adatait, lakóhe-

lye, iskolája címét közölni. 

-megfelelően alkalmazni a tanult visel-

kedési és magatartási normákat, érintke-

zési formákat a mindennapi élethelyze-

tekben. 

-a gyalogos közlekedés főbb szabályai 

szerint közlekedni, segítséggel a tömeg-

közlekedési járműveket használni. 

-Ismeri az útvonalat és a járműveket, 

amelyekkel az iskolába jár. 

Településünk, lakóhe-

lyünk megismerése 
15 

Szabadon felhasznál-

ható órakeret 
4 

Környezetismeret 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 37 

Az emberi test 5 
A tanuló képes  

-felismerni, megmutatni testrészeit, ér-

zékszerveit, ismeri azok elemi funkcióit; 

-érzékszerveire vigyázni, a szükséges se-

gédeszközöket megfelelően használni; 

-teste reakcióit érzékelni, a változásokat 

jelezni, panaszait megfogalmazni; 

-testét ápolni, öltözékét rendezetten, tisz-

tán tartani, gondozni; 

-őszintén, bizalommal együttműködni 

orvosi vizsgálaton az egészségügyi dol-

gozókkal; 

-főfogalmi csoportosításokat végezni az 

állat- és növényvilág körében.  

-a környezetben található élőlényekről, 

élőhelyeikről, testfelépítésük legjellem-

zőbb tulajdonságairól ismereteket sze-

rezni, rendszerezni; 

-felismerni a víznek a jelentőségét, meg-

jelenési formáit (halmazállapotát) és a 

felszíni vizek folyásait; 

-egyszerű környezetmegóvó tevékenysé-

get végezni (szemétszedés, törekvés a 

víz takarékos használatára); 

-halmazállapotok differenciálására, a 

csapadékfajták megkülönböztetésére. 

Egészségmegőrzés- 

Egészséges életmód 
8 

Élő természet – Élőlé-

nyek és környezetük 
15 

Élettelen környezet- 

Környezeti ártalmak 
8 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
1 



 

Szász Márton Általános Iskola  89 
 

Tantárgy Témakörök Óraszámok Elvárható tanulási eredmények 

Ének-zene 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 74 

Gyermekdalok-népda-

lok 
20 

A tanuló képes  

-hangsúlyos és hangsúlytalan részeket 

mozgással kifejezni. 

-megadott hangra dalt elkezdeni és vé-

gigénekelni. 

-az adott ünnepnek megfelelő dalt, verset 

kiválasztani, előadni. 

-megkülönböztetni a halk, hangos, a ma-

gas, mély beszédet. 

-ütemkezdő hangsúlyokat kiemelni 

-Szívesen hallgat zenét, van kedvenc ze-

nedarabja 

-a dal ritmusát együttműködéssel, segít-

séggel tapsolni, kopogni. 

Ünnepkörök dalai 15 

Ritmus- és hallásfej-

lesztés 
20 

Zenehallgatás 15 

Szabadon felhasznál-

ható órakeret 
4 

 

Ábrázolás-alakí-

tás 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 74 

Vizuális ábrázolás 40 

A tanuló képes  

-jellemző jegyeik alapján felismerhető 

rajzot készíteni különböző élőlényekről; 

-irányítással pontosan összekapcsolni a 

vízszintes és függőleges egyeneseket; 

-irányítással megfelelően használni szí-

neket; 

-irányítással tematikus ábrát készíteni; 

-egyszerű tárgyakat készíteni együttmű-

ködéssel;  

-az ábrázolás-alakítás eszközeinek és 

anyagainak adekvát használatára. 

-épességeihez mérten alkalmazza a kü-

lönböző ábrázoló-alakító technikákat.  

Komplex alakító tevé-

kenység 
28 

Szabadon felhasznál-

ható órakeret 
6 

Mozgásnevelés 

Heti óraszám: 5 

Éves óraszám: 185 

Rendgyakorlatok, téri 

tájékozódás 
20 

A tanuló képes 

-nagyság szerint sorakozni 

-vezényszóra különböző sorakozási gya-

korlatokat elvégezni 

-felismerni és reprodukálni egyszerű 

alapmozgásokat, járásmódokat 

-egyszerűbb testhelyzeteket utánozni. 

-segítséggel bordásfalon függeszkedni. 

-gimnasztikai gyakorlatokat leutánozni. 

-segítséggel, utánzással négyütemű gya-

korlatokat végezni 

-légzését szabályozni 

-egykezes alsó és felső dobással célba 

dobni 

 

Alapmozgások 25 

Alapvető testhelyze-

tek, 

légző-, szabad- és ké-

ziszer-gyakorlatok 

30 

Dobások, labdás gya-

korlatok 
50 
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Követelmények autista tanulóknál: 

 

Olvasás-írás előkészítése  1-2. évfolyam 

Olvasás-írás elemei    3-8.  évfolyam 

 

 

1. évfolyam  „B” változat 

- Rövid instrukciók végrehajtása. 

- Elemi szükségletek  jelzése. 

- Tárgy egyeztetése tárggyal. 

- Ceruzával hagyjon nyomot a papíron. 

Tantárgy Témakörök Óraszámok Elvárható tanulási eredmények 

Mozgásnevelés 

Heti óraszám: 5 

Éves óraszám: 185 

Játékos versenyek  50 
-lábbal irányt tartva labdát vezetni 

(mindkét lábbal), cél felé elrúgni. 

-csapatához alkalmazkodni, örül mások 

sikerének 
Szabadon tervezhető 

órakeret 
10 

Osztályfőnöki 

óra 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 37 

Beilleszkedés-Alkal-

mazkodás 
16 

A tanuló képes 

-az osztályközösség és viselkedéskultúra 

alakítására, 

-a veszélyforrások elkerülésére, 

-a szabályok alapvető betartására. 

-aktívan részt venni képességeihez mér-

ten az intézmény és a lakóhely életében. 

 

Önismeret-Testi és 

lelki egészség 
10 

Aktuális témák 11 

Életvitel és gya-

korlat 

Heti óraszám: 2 (+2) 

Éves óraszám: 148 

 

Textilmunkák 30 
A tanuló képes  

-a baleset- és munkavédelmet figye-

lembe venni veszélyes eszközök haszná-

lata során. 

-segítséggel tud rendet tartani, teríteni, 

részt venni a takarításban, mosogatás-

ban, törölgetésben. 

-a kenyér megkenésével próbálkozik. 

-használni a ruházati zárószerkezeteket, 

cipőt fűzni, segítséggel csokrot kötni. 

-néhány alapvető árucikk beszerzési he-

lyét és a vásárlás módját ismeri.  

-segítséggel vásárolni egy tételt. 

-minta alapján esztétikus alkotást készí-

teni változatos technikával. 

Egyszerű háztartási 

munkák 
35 

Személyes szükségle-

tekkel kapcsolatos te-

endők 

30 

Vásárlás 22 

Anyagok alakítása 20 

Szabadon felhasznál-

ható órakeret 
11 
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„A” változat 

 

2. évfolyam 

- Kétszavas mondatok alkotása. 

- Segítségkérés tanult helyzetekben. 

- Környezetében lévő tárgyak, személyek szóképének elolvasása. 

- Vonalelemek átírása, másolása. 

 

3. évfolyam 

- Köszönés fogadása, visszaköszönés. 

- Az egyéni fejlesztési tervében szereplő szóképek és mondatok elolvasása, megértésé-

nek bizonyítása. 

- Vonal –és betűelemek másolása. 

 

4. évfolyam 

- A „j” kétféle jelölése. 

- Tulajdonnevek helyesírása. 

- Szavak, rövid mondatok olvasása, megértésének bizonyítása. 

- Szavak, rövid mondatok másolása. 

 

 

6. évfolyam 

- A középfok és a múlt idő jelölése írásban. 

- 5-10 mondatból álló szöveg megértésének bizonyítása. 

- Személyesen átélt eseményekről néhány mondat írása. 

- Folyóírással írt kérések teljesítése. 

 

7. évfolyam 

- ABC rendbe sorolás. 

- Személyi adatok leírása. 

- 10-15 mondatból álló szöveg megértésének bizonyítása. 

- Fogalmazás írása fényképről. 

 

8. évfolyam 

- Lakcím, keltezés leírása. 

- Mondatok végét jelölő megfelelő írásjel alkalmazása. 

- 10-15 mondatból álló szöveg megértésének bizonyítása. 

- Képeslap írása. 

 

„B” változat 

 

1. évfolyam 

- Fényképek, rajzok egyeztetése rajzzal 
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- Papírra firkálás, pöttyök rajzolása. 

 

2. évfolyam 

- Tárgy egyeztetése fényképpel, rajzzal. 

- Függőleges és vízszintes vonalak átrajzolása. 

 

3. évfolyam 

- Az  egyéni fejlesztési tervében szereplő szóképek felismerése rajz segítségével. 

- Keresztnév betűelemeinek másolása. 

 

 

5. évfolyam 

- Az egyéni fejlesztési tervében szereplő szóképek és mondatok felismerése rajz segítsé-

gével. 

- Keresztnév átírása 3 cm-es vonalközben. 

 

6. évfolyam 

- Az egyéni fejlesztési tervében lévő szóképek és mondatok felismerése rajz segítségé-

vel. 

- Keresztnév önálló írása. 

 

7. évfolyam 

- Az egyéni fejlesztési tervében lévő szóképek és mondatok felismerése rajz segítségé-

vel. 

- Szavak, két szavas mondatok másolása. 

 

Számolás-mérés előkészítése 1-2. évfolyam 

Számolás-mérés elemei 3-8. évfolyam 

 

1. évfolyam  „B” változat 

- 3-4 lépésből álló tevékenység követése folyamatábrán. 

- Egyeztetés, válogatás egy szempont szerint. 

 

„A” változat 

2. évfolyam 

- 3-as számkörben számlálgatás, számjegy egyeztetése mennyiséggel, számjegyek felis-

merése. 

- Tárgyak egyeztetése alak-és forma szerint. 

 

3. évfolyam 

- 10-es számkörben számlálgatás, számjegy egyeztetése mennyiséggel, számjegyek fel-

ismerése. 

- Összeadás, kivonás segédeszközzel. 

- Relációk meghatározása / több-kevesebb, ugyanannyi/. 
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4. évfolyam 

- 20-as számkörben számlálgatás, számjegy egyeztetése mennyiséggel, számjegyek fel-

ismerése, írása. 

- Összeadás, kivonás segédeszközzel. 

- Tárgyak csoportosítása kettesével, hármasával. 

- Növekvő, csökkenő sorozatok. 

5. évfolyam 

- 50-es számkörben számlálgatás, számjegy egyeztetése mennyiséggel, számjegyek fel-

ismerése, írása. 

- Összeadás, kivonás segédeszközzel 

- Tárgyak csoportosítása ötösével, tízesével. 

- A pontos idő leolvasása. 

 

6. évfolyam 

- 100-as számkörben számlálgatás, számjegy egyeztetése mennyiséggel, számjegyek 

felismerése, írása. 

- Összeadás, kivonás segédeszközzel. 

- Szorzótábla használat / 2-es, 10-es /. 

 

7. évfolyam 

- 1000-es számkörben  számlálgatás, viszonyítás, növekvő, csökkenő számsorok. 

- Összeadás, kivonás segédeszközzel. 

- Szorzó-és bennfoglaló tábla használata / 3-as, 6-os/. 

 

8. évfolyam 

- 10000-es számkörben számlálgatás, viszonyítás, növekvő, csökkenő számsorok. 

- Összeadás, kivonás segédeszközzel. 

- Szorzó-és bennfoglaló tábla használata / 4-es, 8-as/. 

 

„B”  változat 

 

1. évfolyam 

- 3-as számkörben számjegyek felismerése, tárgyak számlálása, számjegy-mennyiség 

egyeztetés. 

- Soralkotás egy szempont szerint. 

 

2. évfolyam 

- 3-as számkörben számjegy egyeztetése számjeggyel, tárggyal, tárgyképpel. 

- 5-6 lépésből álló tevékenység követése folyamatábrán. 

- Soralkotás egy szempont szerint. 

 

3. évfolyam 



 

Szász Márton Általános Iskola  94 
 

- 5-ös számkörben számjegyek felismerése, tárgyak számlálása, számjegy-mennyiség 

egyeztetése. 

- Növekvő sorrend 3-ig. 

 

 

5. évfolyam 

- Számjegyek felismerése 10-ig. 

- Számlálgatás 5-ös körben. 

- 10-11 lépésből álló tevékenység követése. 

 

6. évfolyam 

- Műveletek végzése 10-es számkörben tárgyak segítségével. 

- Számok írása, számjegy és mennyiség egyeztetése. 

- Növekvő sorrend állítása. 

 

7. évfolyam 

- Számjegyek felismerése 12-ig, számjegy-mennyiség egyeztetése. 

- Összeadás, kivonás 10-es körben tárgyak segítségével. 

- Növekvő sorrend 12-ig. 

 

Környezetismeret    1-6. évfolyam 

Környezet-és egészségvédelem    7-8. évfolyam 

 

„A”  változat 

2. évfolyam 

- Főbb testrészek megmutatása. 

- Alapszínek megnevezése. 

- Egyszerű időjárási jelenségek megfogalmazása. 

- Saját adatok ismerete / név, lakcím, életkor /. 

 

3. évfolyam 

-    Tárgyak mérete és súlya. 

-    Napszak és tevékenység egymáshoz rendelése. 

-    Környezetében található állatok csoportosítása. 

-    Fák, bokrok, virágos növények. 

-    Érzékszervek elemi szintű ismerete. 

 

4. évfolyam 

-    A hét napjai, napirend. 

-    Az otthon és az iskola tevékenységei. 

-    A növények változásai az egyes évszakokban. 

-    Betegségek és tüneteik. 

 

-    A személyszállítás és tömegközlekedés eszközei. 
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6. évfolyam 

-    A megfelelő ruházat kiválasztása. 

-    Hazai gyümölcsök felismerése, felhasználása. 

-    Az emberi élet szakaszai. 

 

7. évfolyam 

-    Budapest és a lakóhely Magyarország térképén. 

-    Az időjárásra vonatkozó információk. 

-    Szakorvosi rendelők, kórházak ismerete. 

-    A gyalogos közlekedés szabályai. 

 

 

 

8. évfolyam 

-    Magyarország nagy tájai, megyéi, települései. 

-    Az ember szervezete, szervei, működésük, lehetséges betegségük. 

-    Teendő baleset esetén. 

 

„B” változat 

2. évfolyam 

-    A mindennapi életben előforduló tárgyak és használatuk. 

-    Saját és szülők neve. 

-    Főbb testrészek. 

 

3. évfolyam 

-    Tanárok, társak, családtagok neve. 

-    A fej részei. 

-    Az étkezés, tisztálkodás, öltözködés során használatos tárgyak. 

 

4. évfolyam 

-    Az iskola helyiségei. 

-    Alapszínek. 

-     Növények, állatok, emberek csoportosítása. 

 

 

6. évfolyam 

-    Kevert színek. 

-    Munka –és pihenőnapok napirendje. 

-    A növények változásai az egyes évszakokban. 

-    Az érzékszervek funkciója. 
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KÖRNYEZET-ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 

7. évfolyam 

-    Az évszakok jellemzői, megfelelő öltözködés. 

-    Személyi adatok. 

-    A környezetében található állatok táplálkozása 

 

8. évfolyam 

-    A növények részei. 

-    A környezetében található állatok csoportosítása. 

-    A család tagjainak adatai. 

-    Tárgyak csoportosítása anyaguk szerint. 
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Az autizmus spektrum zavarral élő tanulók helyi tanterve 

1. évfolyam 

Tantárgy Témakörök Óraszámok 
Elvárható tanulási eredmé-

nyek 

Környezetismeret  

Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 111 

 

 

Tárgyi környezet 30 

Az „A” és „B” változat tartalma 
megegyezik. 
-irányok megnevezése 
-környezet zajainak, hangjainak 
felismerése, megnevezése 
-irányított csoportos tevékenysé-
gekben való részvétel a képessé-
gekhez mérten 
-a környezetében előforduló tár-
gyak egyeztetése, válogatása, 
sorrendbe rakása. 
-saját keresztnév felismerése. 
-testrészek megmutatása 
-tudjon környezetében előfor-
duló tárgyakat a megadott szem-
pontok szerint egyeztetni, válo-
gatni, sorrendbe rakni, párosí-
tani.  

Időbeli tájékozódás 31 

Társadalmi környezet, 
önismeret 

30 

Közlekedési ismeretek 20 

Olvasás-írás elő-

készítése 

Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 111 

Nyelvi értés 30 

-megszerzett ismeretek valós 
élethelyzetben alkalmazása 
-a kommunikációra irányuló szán-
dékok segédeszközzel (képi, digi-
tális megsegítés) vagy anélkül 
-feladathelyzet elfogadása 
-együttműködés a pedagógussal, 
társakkal 
„A” változat: 
-„Ki ez ?”, „Mi ez ?”, „Mit csinál 
?” kérdésre válaszadás. 
-elemi szükségletek kifejezése. 
-képek egyeztetése képpel. 
-függőleges és vízszintes vonalak 
átírása. 
„B” változat: 
-rövid instrukciók végrehajtása 
-elemi szükségletek  jelzése 
-tárgy egyeztetése tárggyal 
-ceruzával hagyjon nyomot a pa-
píron 

Nyelvi kifejezés 25 

Olvasás megalapozása 26 

Vonalvezetési gyakorlat, 

iránymozgás, íráskészség 

megalapozása 

30 

Tantárgy Témakörök Óraszámok Elvárható tanulási eredmé-
nyek 
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Számolás-mérés 

előkészítése 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 74 

Egyeztetés 40 

-megszerzett ismeretek valós 
élethelyzetben alkalmazása 
-megfigyelések és következteté-
sek levonása 
„A” változat: 
-4-5 lépésből álló tevékenység 
követése folyamatábrán. 
-tárgyak egyeztetése, válogatása, 
sorrendbe rakása /szín, forma, 
nagyság szerint/. 
„B” változat: 
-3-4 lépésből álló tevékenység 
követése folyamatábrán. 
-egyeztetés, válogatás egy szem-
pont szerint. 

Válogatás 34 

Ének-zene 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 74 

Gyermekdalok-népdalok 25 

Az „A” és „B” változat tartalma 
megegyezik. 
-részvétel az ének-zene foglalko-
zásokon 
-mondókák, gyermekdalok elsajá-
títása 
-egyszerű mozgások utánzása 
(taps, tánclépések stb) 
-egyéni preferenciák (dal, mon-
dóka) kifejezése beszéddel vagy 
kommunikációs eszközökkel 
-ritmikai és dinamikai gyakorlatok 
-ritmushangszerek használata 
együttműködéssel, irányítással, 
ill. önállóan  
-együttműködés táncok elemei-
nek tanulásakor 
-zene hallgatása együttműködés-
sel, irányítással, végül önállóan 

Ünnepkörök dalai 15 

Ritmus- és hallásfejlesz-
tés 

24 

Zenehallgatás 10 
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Tantárgy Témakörök Óraszámok 
Elvárható tanulási eredmé-

nyek 

Ábrázolás-alakítás 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 74 

Formázás különböző 

anyagokból 
20 

Az „A” és „B” változat tartalma 
megegyezik. 
-legyen képes az ujjak kontrollált, 
és a két kéz összehangolt mozga-
tására  
-tudjon tárgyakat egy kézzel meg-
fogni és tartani  
-vegyen részt a kézimunka foglal-
kozásokon 
-a megjelölt műveletek végrehaj-
tásával próbálkozzon meg 

Építés 15 

Papír formázása, alakí-

tása 
15 

Vizuális ábrázolás 24 

Mozgásnevelés 

Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 111 

Alapmozgások 55 

Az „A” és „B” változat tartalma 
megegyezik. 
-működjön együtt a mozgásneve-
lésben 
-fogadja el az egyénre szabott se-
gítséget 
-legyen képes a labda megfogá-
sára, labdát dobni, gurítani 
- statikus testhelyzetek felvétele 
-elemi alapmozgásokra (gurulás, 
kúszás, mászás stb) legyen képes 
-végezzen utánzással gyakorlato-
kat  
-játsszon együtt társaival 

Alapvető testhelyzetek, 

testrészekkel végezhető 

szabad- és kéziszergya-

korlatok 

35 

Dobások, labdás gyakor-

latok 
21 

Önkiszolgálás 

Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 111 

Öltözködés 40 

„A” változat: 
-az étkezéshez előre kikészített 
eszközökkel, önmagának terítsen  
-legyen képes a csoport étkezésé-
nek ideje alatt az asztalnál ülni 
-legyen képes kanállal önállóan 
enni, pohárból önállóan inni 
-ismerje fel saját ruhadarabjait, 
segítséggel öltözzön, vetkőzzön. 
-tudja megmosni és megtörölni a 
kezét és arcát segítséggel 
-segítséggel mosson fogat 
-fürdésnél, fésülésnél, tartsa a 
megfelelő testrészét, segítséggel 
törölje orrát, használja a WC-t 
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Tantárgy Témakörök Óraszámok 
Elvárható tanulási eredmé-

nyek 

Önkiszolgálás 

Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 111 

Személyi higiénia, test-

ápolás 
40 

„B” változat: 
-étkezés idején üljön az asztalnál 
-evőeszközét használja, saját tá-
nyérjából egyen 
-önállóan egyen kanállal, önál-
lóan igyon pohárból 
-segítséggel vetkőzzön, öltözzön 
-fogadja el, ha a felnőtt meg-
mossa és megtörli a kezét, arcát, 
illetve működjön együtt  
-viselje el, ha a felnőtt segíti tisz-
tálkodását  
-szükségét végezze el a WC-be 

Étkezés 31 

Játékra nevelés 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 74 

Gyakorló játék 14 Az „A” és „B” változat tartalma 
megegyezik. 
-segítséggel gyöngyfűzés szaba-
don (nagyméretű gyöngyökkel)  
-képes húzós játékok használa-
tára 
-képes tárgyak válogatására egy 
szempont szerint segítséggel 
(forma, szín, nagyság) 
-zenehallgatás irányítással 
-mozgásos játékokban való rész-
vétel együttműködéssel 
-képes segítséggel választani fel-
kínált játéklehetőségek közül, 
adekvátan játszani a játéktár-
gyakkal 

Konstrukciós játék 14 

Didaktikus játék 12 

Szabályjáték 10 

Spontán játék 12 

Szabadban játszható játé-

kok 
12 
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5. évfolyam 

Tantárgy Témakörök Óraszámok Elvárható tanulási eredmények 

Olvasás-írás elemei 

Heti óraszám: 4 

Éves óraszám: 148 

Nyelvi értés 35 

„A” változat: 
-Irányított kérdések segítségével 
beszámolás a közelmúlt eseménye-
iről. 
-A mondatok helyesírása. 
-Rövid szöveg olvasása, megértés 
bizonyítása. 
-Rövid szövegek másolása, tollba-
mondás utáni írása. 
„B” változat: 
-Az egyéni fejlesztési tervében lévő 
szóképek és mondatok felismerése 
rajz segítségével. 
-Keresztnév betűelemeinek átírása 
kipontozás után. 

Nyelvi kifejezés 23 

Helyesírás 15 

Olvasás-szövegértés 35 

Írás, íráshasználat, 
írásbeli szövegalko-

tás 
40 

Környezetismeret 

Heti óraszám: 4 

Éves óraszám: 148 

Az ember és környe-
zete 

45 

„A” változat: 
-A személyszállítás és tömegközle-
kedés eszközei. 
- Évszakok, hónapok, jellemző idő-
járás. 
-A legfontosabb zöldségfélék ehető 
részei. 
-Az emberi élet szakaszai 
„B” változat: 
-Ruhadarabok csoportosítása. 
-Az iskola helyiségeiben található 
tárgyak. 
-Napszakok és cselekvések. 
-Gyümölcsök, zöldségek ehető ré-
szei 

Az élő természet 
alapismeretei 

45 

Számolás-mérés 
elemei 

Heti óraszám: 4 

Éves óraszám: 148 

Gondolkodás 50 
„A” változat: 
-50-es számkörben számlálás, 
számjegy egyeztetése mennyiség-
gel, számjegyek felismerése, írása. 
-Összeadás, kivonás segédeszközzel 
-Tárgyak csoportosítása ötösével, 
tízesével. 
-A pontos idő leolvasása. 

Algebra 25 

Mérés 25 
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Tantárgy Témakörök Óraszámok Elvárható tanulási eredmények 

Számolás-mérés 
elemei 

Heti óraszám: 4 

Éves óraszám: 148 

 

Sorozatok 24 
„B” változat: 
-Számjegy-és mennyiség  
egyeztetése 5-ig. 
-Növekvő sorrend 5-ig. 
-6-8 lépésből álló tevékenység kö-
vetése. 

Geometria 24 

Életvitel és gondo-
zási ismeretek 

Heti óraszám: 4 

Éves óraszám: 148 

Önkiszolgálás 55 

„A” változat: 
-tisztálkodásnál működjön együtt, 
hajszárításkor ráfogással fogja a 
működő hajszárítót 
- rutinszerűen mosson kezet és fo-
gat 
-ruházatát igazítsa az időjárás vál-
tozásaihoz, cipőjét tisztítsa 
- mosogasson el, az edényszárítóról 
az edényeket rakja a helyére 
egyszerű tisztításra képes legyen, 
egy helyiség polcait törölje le. 
-pedagógus segítségével néhány 
árut keressen meg, vegye le a polc-
ról, tegye a kosárba, és vigye a 
pénztárhoz 
-gyűjtse zsákba adott nagyságú te-
rületről a lehullott faleveleket az 
udvaron 
-ismerje fel az utcai postaládát és 
dobja be a levelet 
„B” változat: 

-reggelinél és uzsonnánál az éte-
leket tegye az asztalra 
- fogason lógó szennyes törölkö-
zőket cserélje tisztára 
-adott nagyságú területen sö-
pörje össze, gyűjtse lapátra a 
szemetet, tegye a szemetesbe 
-öntözze meg a szobanövénye-
ket. 
-készítsen egyszerű ételeket, ita-
lokat 

Háztartási ismeretek 45 

Szolgáltatások 
igénybevétele 

48 
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Tantárgy Témakörök Óraszámok Elvárható tanulási eredmények 

Ábrázolás-alakítás 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 74 

Vizuális ábrázolás 45 

Az „A” és „B” változat tartalma 
megegyezik. 
-rajzolás, festés: kis felületek színe-
zése 
-előrajzolt formák festése vízfesték-
kel, több színnel, szabad festés, raj-
zolás 
-hajtogatás: egyszerű tárgyak haj-
togatása. 
-formázás: képlékeny anyagok ala-
kítása térben, modell alapján. -elő-
rajzolt nagy kereszt varrása 

Komplex alakító te-
vékenységek 

29 

Ének-zene 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 74 

Gyermekdalok-nép-
dalok 

25 

Az „A” és „B” változat tartalma 
megegyezik. 
-részvétel az ének-zenefoglalkozá-
sokon 
-mondókák, gyermekdalok elsajátí-
tása 
-egyszerű mozgások utánzása (taps, 
tánclépések stb) 
-egyéni preferenciák (dal, mon-
dóka) kifejezése beszéddel vagy 
kommunikációs eszközökkel 
-ritmikai és dinamikai gyakorlatok 
-ritmushangszerek használata 
együttműködéssel, irányítással, ill. 
önállóan 
-együttműködés táncok elemeinek 
tanulásakor 
- zene hallgatása együttműködés-
sel, irányítással, végül önállóan 

Ünnepkörök dalai 18 

Ritmus- és hallásfej-
lesztés 

11 

Zenehallgatás 20 
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Tantárgy Témakörök Óraszámok Elvárható tanulási eredmények 

Mozgásnevelés 

Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 111 

Rendgyakorlatok és 
téri tájékozódás 

30 

Az „A” és „B” változat tartalma 
megegyezik. 
-tudjon járás, futás közben irányt 
változtatni 
-az alapmozgások végzése közben 
törekedjen a helyes testtartásra 
-törekedjen a tornaszerek helyes 
használatára 
-labda pattogtatása egy kézzel (az 
ügyesebbikkel) folyamatosan, álló 
helyzetben, labda földhöz pattin-
tása, elkapása járás közben 
-statikus és dinamikus testhelyze-
tek, mozgások 

Alapmozgások 30 

Alapvető testhelyze-
tek, 

testrészekkel végez-
hető szabad- és kézi-

szer-gyakorlatok 

30 

Dobások, labdás 
gyakorlatok 

10 

Játékos versenyek 11 

Informatika 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 37 

 

Informatika 10 

Az „A” és „B” változat tartalma 
megegyezik. 
- szükség esetén használja az infor-
matikai eszközöket kommunikáci-
óra 
-használja funkciójuknak megfele-
lően a kurzor mozgatókat a játék-
programokban 
-használja a "Shift" billentyűt nagy-
betűk, ill. írásjelek írásánál 
-tudjon mondatokat másolni, ill. 
szavakat, mondatokat önállóan 
vagy tollbamondásra írni 

 

Gépírás 27 
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3. számú melléklet: Alaptankönyvek jegyzéke 

 

Általános iskola 

 

Anyanyelv Magyar nyelv és irodalom 

1. osztály 

Meixner Ildikó Játékház -  Képes Olvasókönyv NT – 98488/MT 

Meixner Ildikó Játékház -  Játékház – Feladatlapok I. NT – 98489/I. 

Meixner Ildikó Játékház -  Játékház – Feladatlapok II. NT – 98489/II. 

Meixner Ildikó Játékház -  Játékház – Betűtanítás I. NT – 98490/I. 

Árvainé Libor Ildikó Környezetünk Titkai 1. MS 1411 

 

2. osztály 

Meixner Ildikó Játékvár -  Olvasókönyv NT - 98538 

Meixner Ildikó Játékvár–  Feladatlapok II. NT – 98540/F 

Meixner Ildikó Játékház -  Betűtanítás II. NT - 98491/MT 

Jászberényi Andrásné - Dr.Mátrainé Goda Katalin Meseolvasó. Képes olvasókönyv az általá-

nos iskola 2. osztálya számára  NT - 98495/MT 

Jászberényi Andrásné - Dr.Mátrainé Goda Katalin Meseolvasó. Feladatlapok a Képes olvasó-

könyv az általános iskola 2. osztálya számára  NT - 98495/F 

Árvainé Libor Ildikó Környezetünk Titkai 1. MS 1411 

 

3. osztály 

Hargitai Katalin  Játékváros képes olvasókönyv   NT-98523 

Hargitai Katalin  Játékváros magyar nyelvi munkafüzet  NT-98523/MT 

 

4. osztály 

Demeter Gáborné Meseutazás. Képes olvasókönyv az általános iskola 4. osztálya számára

   NT - 98570/MT 

Demeter Gáborné Meseutazás. Anyanyelvi munkafüzet az általános iskola 4. osztálya szá-

mára   NT - 98570/F 

Földvári Erika Nyelvtan 3. I. félév. MS 1632 

Földvári Erika Nyelvtan 3. II. félév. MS 1633 

 

Anyanyelv és nyelvi gyakorlatok 

5. osztály 

Hámor Jánosné  Irodalmi Olvasókönyv 5. MT 98531 

Hámor Jánosné  Magyar nyelv MTK 5. 98543/MT 

Hámor Jánosné Magyar nyelv feladatlap 98543/F 

Földvári Erika Nyelvtan 4. I. félév. MS 1642 

Földvári Erika Nyelvtan 4. II. félév. MS 1643 

 

6. osztály 
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Hámor Jánosné  Irodalmi Olvasókönyv 6. MT 98541 

Hámor Jánosné  Magyar nyelv MTK 6. 98544/MT 

Hámor Jánosné Magyar nyelv feladatlap 98544/F 

Dörnyei László Helyesírási gyakorlófüzet AP/060302 

 

7. osztály 

Hámor Jánosné  Irodalmi Olvasókönyv 7. MT 98551 

Hámor Jánosné  Irodalmi feladatlap 7. MT 98551/F 

Hámor Jánosné  Magyar nyelv MTK 7. 98560/MT 

Dörnyei László Helyesírási gyakorlófüzet AP/070302 

 

8. osztály 

Hámor Jánosné  Irodalmi Olvasókönyv 8. MT 98561 

Hámor Jánosné  Irodalmi feladatlap 8. MT 98561/F 

Hámor Jánosné  Magyar nyelv MTK 8. 98571/MT 

Dörnyei László Helyesírási gyakorlófüzet AP/080302 

 

Történelem és társadalomismeret 

5. osztály 

Képes Történelmi Atlasz    CR0004 

Tombor Gáborné Történelem 5-6.   NT-98535 

 

6. osztály 

Képes Történelmi Atlasz    CR0004 

 

7. osztály 

Képes Történelmi Atlasz    CR0004 

Tombor Gáborné  Történelem 7-8. tk.  NT-98545 

Tombor Gáborné  Történelem 7-8 fl..  NT-98545/F 

8. osztály 

Képes Történelmi Atlasz    CR0004 

 

Természetismeret 

 

5. osztály 

Horváth Andrásné, Szabó Emőke : Környezetünk titkai 4.o. I. félév MS 1416 

Horváth Andrásné, Szabó Emőke : Környezetünk titkai 4.o. II. félév MS 1415  

 

6. osztály 

Tölgyszéky Papp Gyuláné Földrajz 6. NT 98542 

Földrajzi Atlasz   CR0002 

Dr. Halász Tibor Természetismeret 5.  MS 2604 

Jámbor Gyuláné  Természetismeret 5. mf.  MS 2804 
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7. osztály 

Tölgyszéky Papp Gyuláné Földrajz 7. NT 98556 

Tölgyszéky Papp Gyuláné Földrajz fl.7. NT 98556/F 

Földrajzi Atlasz   CR0002 

Dr. Halász Tibor  Természetismeret 6. MS 2606 

Dr. Halász Tibor, Miskolczi Józsefné dr. Természetismeret mf. MS 2806 

 

8. osztály 

Horváth Andrásné, Szabó Emőke, Csókári Andrásné :Biológia 8. MS 2614 

Horváth Andrásné, Szabó Emőke, Csókári Andrásné :Biológia 8. mf. MS 2814 

 

3.osztály 

Árvainé Libor Ildikó, Szabó Emőke :Környezetünk titkai 2.o.  MS 1412 

Alasztics Andrea-Csapó Melinda-Löflerné száraí Katalin Fedezd fel a világot tk 3.  

NT-98713 

Alasztics Andrea-Csapó Melinda-Löflerné száraí Katalin Fedezd fel a világot mf 3.  

NT-98713 

 

Fedezd fel a világot munkafüzet3. NT-98713/M 

 

4. osztály 

Oszoli-Pap Márta Fedezd fel a világot tankönyv 4.   NT-98714 

Oszoli-Pap Márta  Fedezd fel a világot munkafüzet 4.   NT-98714/M 

 

Művészeti nevelés 

1. osztály 

Kaibinger Pál Ének - zene az általános iskola 1. osztálya számára NT - 98530/1 

 

2. osztály 

Kaibinger Pál Ének - zene az általános iskola 2. osztálya számára NT - 98530/1 

 

3. osztály 

Kaibinger Pál Ének - zene az általános iskola 3. osztálya számára NT – 98553/Mt./1 

 

4.osztály 

Kaibinger Pál Ének - zene az általános iskola 4. osztálya számára NT – 98563/Mt./1 

 

5. osztály 

Kaibinger Pál Ének - zene az általános iskola 5. osztálya számára NT – 98449/Mt./1 

 

6. osztály 

Kaibinger Pál Ének - zene az általános iskola 6. osztálya számára NT – 98463/Mt./1 

 

7. osztály 
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Kaibinger Pál Ének - zene az általános iskola 7. osztálya számára NT – 98471/Mt./1 

 

8. osztály 

Kaibinger Pál Ének - zene az általános iskola 8. osztálya számára NT – 98478/Mt./1 

Matematika 

1. osztály 

Dr. Janza Károlyné - Tarnai Ottóné Matematika 1. osztályosoknak KT - 0719 

Dr. Janza Károlyné - Tarnai Ottóné Gyakorlókönyv matematikából KT - 0721 

 

2. osztály 

Dr. Janza Károlyné - Tarnai Ottóné Matematika 2. osztályosoknak KT - 0720 

Dr. Janza Károlyné - Tarnai Ottóné Gyakorlókönyv matematikából KT - 0722 

 

3. osztály 

Halász Ferencné  Matematika 3. osztályosoknak KT - 0743 

Halász Ferencné Gyakorlókönyv matematikából KT - 0744 

 

4. osztály 

Halász Ferencné  Matematika 4. osztályosoknak KT - 0747 

Halász Ferencné Gyakorlókönyv matematikából KT - 0748 

 

5. osztály 

Kemény Judit- Vandlik Tamás Matematika tk. MK5501101 

Kemény Judit- Vandlik Tamás Matematika fgy.. MK5501201 

Dr. Bernáthné Nagy Ágnes: Gyakorlólapok a készségszintű számolás fejlesztéséhez I. 

98505/F. 

 

6. osztály 

Kemény Judit- Vandlik Tamás Matematika tk. MK5501102 

Kemény Judit- Vandlik Tamás Matematika fgy.. MK5501202 

Mátrai Józsefné : Gyakorlólapok a törtek tanításához II. 98517/F. 

 

7. osztály 

Kemény Judit- Vandlik Tamás Matematika tk. MK5501301 

Kemény Judit- Vandlik Tamás Matematika fgy.. MK5501302 

Mátrai Józsefné : Gyakorlólapok a törtek tanításához II. 98517/F. 

 

8. osztály 

Kemény Judit- Vandlik Tamás Matematika tk. MK5501401 

Kemény Judit- Vandlik Tamás Matematika fgy.. MK5501402 

Dr. Bernáthné Nagy Ágnes: Gyakorlólapok a készségszintű számolás fejlesztéséhez III. 

98516/F. 

 

Etika/Hit- és erkölcstan 
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5. osztály 

Etika 5. Nemzeti Tankönyvkiadó  

Hon és népismeret  

4. osztály 

Baksa Brigitta  Szülőföldünk Hon és népismeret tk.             NT-11556/T 

Baksa Brigitta  Szülőföldünk Hon és népismeret mf..           NT-11556/M 

 

Angol 

7.osztály 

Meggyesné Hosszu Tímea Let,s do it  7. tk. NT-98703 

Meggyesné Hosszu Tímea Let,s do it  7. mf. NT-98703/M  

 

8.osztály 

Sári Éva Let,s do it  8. tk. NT-98704  

Sári Éva Let,s do it  8. mf. NT-98704/M   
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Foglalkoztató / autista csoport: 

Mánfai Zsófia: Én is tudok számolni I./1.  NT-98527/I. 

Mánfai Zsófia: Én is tudok számolni I./2.  NT-98527/II 

Mánfai Zsófia: Én is tudok számolni I./3.  NT-98527/III. 

Mánfai Zsófia: Én is tudok számolni II./1.  NT-98528/I. 

Mánfai Zsófia: Én is tudok számolni II./2.  NT-98528/II. 

Mánfai Zsófia: Én is tudok számolni II./3.  NT-98528/III. 

Finta Kornélia: Számolás-mérés 4.   NT-98646/F. 

Rónai Judit. Számolás-mérés 5.   NT-98632/MT. 

Rónai Judit. Számolás-mérés 5.Fl.   NT-98632/F. 

Rónai Judit. Számolás-mérés 6.   NT-98634/MT. 

Rónai Judit. Számolás-mérés 6.Fl.   NT-98634/F. 

Finta Kornélia: Számolás-mérés 7.   NT-98642/MT. 

Finta Kornélia: Számolás-mérés 7. Fl.  NT-98642/F. 

Finta Kornélia: Számolás-mérés 8.   NT-98648/MT. 

Finta Kornélia: Számolás-mérés 8. Fl.  NT-98648/F. 

Ammerné Nagymihály Emília : Beszédfejlesztés és környezetismeret 1-2. NT-98624/F. 

Ammerné Nagymihály Emília : Beszédfejlesztés és környezetismeret 5-6. NT-98626/F. 

Csabai Katalin: Lexiíróka I.    NT-98572/I. 

Csabai Katalin: Lexiíróka II.    NT-98572/II. 

Alpár Balázsné: Olvasás-írás:   NT-98640/MT. 

Alpár Balázsné: Olvasás-írás Fl.:   NT-98640/F. 

Alpár Balázsné: Olvasás-írás:   NT-98644/MT. 

Alpár Balázsné: Olvasás-írás Fl.:   NT-98644/F. 
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5. számú melléklet: Fejlesztő nevelés habilitációs, rehabilitációs programja 

 

 

SZÁSZ MÁRTOM ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 

 

FEJLESZTŐ NEVELÉS HABILITÁCIÓS, 

REHABILITÁCIÓS PROGRAMJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPOLCA,2020. 
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„Elfogadni egy másik embert  

Olyannak, amilyen, ez valójában a  

Szeretet egyik megnyilvánulása;  

Érezni, hogy elfogadnak bennünket,  

Ez azt jelenti, érezzük,  

Szeretnek minket.”  

                                                                                         Thomas Gordon  

 

A fejlesztő nevelés-oktatás indokoltsága  

 

A súlyos és halmozott fogyatékosság meghatározása  

„A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, 

hogy a testi struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán funkciók - mint a kom-

munikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az érzékelés-észlelés - minimálisan két területén 

súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. Ennek következtében az érintett személy 

pszichofizikai teljesítményei extrém mértékben eltérnek az átlagtól, így tevékenységeiben erő-

sen akadályozottá válik, és társadalmi részvételében jelentősen korlátozott lehet. A súlyos és 

halmozott fogyatékosság hátterében rendszerint a korai életszakaszban bekövetkező, a központi 

idegrendszert érintő komplex károsodás áll.  

A fogyatékosságok a legkülönfélébb kombinációkban és súlyossági fokozatokban, esetleg el-

térő időben jelenhetnek meg. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók  esetében a leggyak-

rabban a súlyos kommunikációs zavar, a különböző súlyosságú mozgásszervi fogyatékosság 

(mozgáskorlátozottság) és a különböző súlyosságú értelmi fogyatékosság (intellektuális képes-

ségzavar) igen változatos kombinációit találjuk A fenti fejlődésbeli eltérések és tevékenység-

beli akadályozottságok a pedagógiai megsegítés, nevelés, oktatás, fejlesztés szempontjából sa-

játos nevelési igényként jelentkeznek. E tanulók speciális segítséget igényelnek szükségleteik 

kielégítése, egészségük megtartása, az emberi, a dologi és természeti világhoz való viszonyuk 

kialakítása és a társadalom életében való aktív részvétel érdekében. Egész életükben a környe-

zet fokozott mértékű és folyamatos, komplex segítségére, támogatására utaltak, személyiségük 

kibontakoztatása és életminőségük javítása érdekében nevelés-oktatásra van szükségük.” (3. 

számú melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez)  

A súlyosan halmozottan fogyatékos emberek élhetnek:  

 . Családi környezetben, otthoni ellátás keretében  

 . Fogyatékosokat ápoló, gondozó intézményben  

 .Saját intézményben külön erre a célra létrehozott csoportban 

 

A családi környezetben élők már a születésüktől kezdve különböző színtereken, korhoz kötöt-

ten kaphatnak speciális ellátást.  
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A fejlesztések megvalósulhatnak:  

 otthoni ellátás (0. évtől),  

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (0-5. év),  

 konduktív pedagógiai ellátás (0. évtől),  

 bölcsődei gondozás (0-6. év),  

 óvodai (3-7 év), iskolai (6- 16. év), fejlesztő nevelés-oktatás (6-23. év),  

 fogyatékosok nappali intézménye (3. évtől) keretében.  

 

A sajátos nevelési igényűek e csoportjába tartozók köre számos szolgáltatást igényel élete so-

rán. Elsődleges az emelt szintű egészségügyi ellátásuk, melyben teret kap az egészségmegőr-

zésük, az alapellátásuk, szakorvosi, gyógyszerellátásuk, valamint gyógyászati segédeszköz el-

látásuk. Fizikai, mentális életvezetési segítség adása egyénileg megmutatkozik állandó ápolás, 

gondozás szolgáltatásában. Életkoruknak megfelelően egyéni fejlesztési tervek alapján komp-

lex nevelést-oktatást, valamint szociális szolgáltatásokat (kedvezmények, juttatások) vesznek 

igénybe.  

A fejlesztő nevelés-oktatás nagy előnye, hogy a gyermekek képzési óraszáma minimum 20 

órára emelkedett. Ez az időkeret nagymértékben elősegíti a gyermekek hatékonyabb fejlődését, 

s megkönnyíti a család életét is. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről közoktatási 

törvény 15 § (2) ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól 

az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben, fejlesztő nevelés-

oktatásban vesz részt.  

(3) a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, amely-

ben a hatodik életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti tankötelezettségét.  

 meghatározott intézményekben  

 a fejlesztő nevelés-oktatás a tanév rendjéhez igazodik  

 alapdokumentuma: A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő  

 nevelésének, oktatásának irányelve  

 a heti fejlesztő foglalkozások számának el kell érnie a húsz órát  

 a rehabilitációs pedagógiai program alapján egyéni fejlesztési tervek készülnek, melyek 

megalapozzák a gyermek nevelésének, oktatásának személyre szabott tervezését és 

meghatározzák a nevelés, oktatás és fejlesztés súlypontját  

 

Fejlesztési területek:  

• Érzelmi és szociális nevelés  

• Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés  

• Kommunikáció  

• Mozgásnevelés  

• Ember és természet  

• Önkiszolgálás, egészséges életmódra nevelés  
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A Rehabilitációs Pedagógiai Programot meghatározza az a tény, hogy a súlyosan és halmozot-

tan fogyatékos gyermekek fejlesztésénél az alapdokumentum: A súlyosan és halmozottan fo-

gyatékos tanulók fejlesztő nevelésének, oktatásának irányelve. Ebből kiindulva figyelembe vet-

tük:  

• A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók pedagógiájának alapelveit 

• A gyógypedagógia tudományelméletét, filozófiáját, módszereit, eszközeit, gyakorla-

tát.  

• A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének, oktatásának 

irányelvét  

• A szülők elvárásait, a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit  

• A fejlesztő nevelés-oktatás jogszabályi kereteiben rögzített tartalmi és formai eleme-

ket.  

Mindezek a helyi lehetőségeknek és adottságoknak megfelelően valósulnak meg.  

A fejlesztő nevelés-oktatás személyi és tárgyi feltételei  

A feladat ellátásban részt vevő szakemberek:  

 . gyógypedagógus,  

 . konduktor,  

 . gyógytornász,  

 ..terapeuták (zene, kutyás, lovas),  

 . logopédus,  

 . pszichológus,  

 . gyógypedagógiai asszisztens,  

 . iskolaorvos  

 . védőnő  

 

Habilitációs és rehabilitációs pedagógiai programunk alapelvei az irányelvek útmutatása 

alapján  

• A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók a szükségleteiknek és fogyatékosságaik 

struktúrájának megfelelő nevelésben, oktatásban és fejlesztésben részesüljenek.  

• A fejlesztés a számukra megfelelő és szükséges tartalommal történjék, segítse a lehető-

ség szerinti legnagyobb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beil-

leszkedést.  

• Az elvárások az egyéni teljesítőképességnek megfelelően kerüljenek megfogalmazásra, 

és igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez.  

• A fejlesztő nevelés-oktatás keretében, a közösségi nevelés mellett kiemelt hangsúlyt 

kapjon az egyéni fejlesztés, törekedve azonban a kortárs kapcsolatok kihasználására a 

szocializációs folyamatban.  
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• A napirend tudatos szervezésével a sokoldalú tapasztalatszerzés, a szociális tanulás fel-

tételeinek biztosítása.  

• A kommunikáció és az interakció elve  

• A normalizáció és a participáció elve  

• A komplexitás, a személyiségközpontúság, a szükségletorientáltság és a rehabilitáció 

elve.  

• A kooperáció és a tudatosság elve  

• A differenciálás és az individualizáció elve  
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„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fejlődésében. De ha 

olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján.”  

( Goethe )  

 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésének kiemelt céljai és sajátosságai  

A Nemzeti alaptantervben meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a súlyosan és halmozot-

tan fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése során úgy értelmezhetőek, hogy azok a 

tanulók személyiségállapotához igazítottan, elsősorban a szükséges képességek és készségek 

megalapozása, kialakítása útján valósulnak meg. Ennek során a következőket kell figyelembe 

venni:  

 

Tanulás  

A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelése-oktatása során a tanulás 

és tanítás hagyományos felfogása nem alkalmazható. A tanuló és a gyógypedagógus közös ta-

nulási folyamaton megy keresztül, amelynek során egymás jelzéseit, kettejük személyes viszo-

nyát egymás megértésének lehetőségeit tanulják és a másikat önmaguk jelzéseinek megértésére, 

kifejezéseik helyes értelmezésére tanítják.  

 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek pedagógiájának alapvető tételei  

• A tanulás és tanítás kezdeti lépéseinek a tanulók legalapvetőbb szintű - akár vegetatív a 

fizikai állapotváltozás legelemibb szintjén zajló - megnyilvánulásainak értelmes közlés-

ként való felfogása és értelmezése.  

• A tanuló és a gyógypedagógus közti partneri kapcsolat fokozatos kialakítása.  

• Következetes együttműködés.  

• Kommunikációs lehetőségeik kipuhatolása, feltárása és kiaknázása.  

• Mindennapi cselekvésekre alapozottság.  

• A tanulás része és színtere az alapszükségleteik kielégítése is. 
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Fejlesztő nevelés-oktatás habilitációs tevékenységének célja, feladata, a  

fejlesztés legfontosabb területei  

Intézményünkbe érkező súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeknek, fiataloknak a Vesz-

prém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló Szak-

értői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján otthoni ellátás keretében is biztosítjuk az 

.egyéni fejlesztést. 

 

Tevékenységünk célja:  

A gyerekek szükségletei és a helyi igények határozzák meg. Fontos számunkra az egyéni ké-

pességek, fejlettség mellett elérhető legnagyobb önállóság feltételeinek megteremtése, melynek 

alapja a szociális, a kommunikációs és más kognitív készségek specifikus módszerekkel való 

kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése, a mindennapi gyakor-

lati készségek speciális módszerekkel való tanítása. Kiemelt célunk, hogy a gyermekek képessé 

váljanak a család életébe való beilleszkedésre, elfogadják az általános emberi értékeket, felké-

szüljenek a felnőtt életre, megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak, elősegítve ezzel a társa-

dalmi integrációjukat.  

 

Nevelési céljaink elérésének érdekében alkalmazott módszerek, terápiák minden esetben iga-

zodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, nyelvi szintjéhez, egyéni 

képességeihez és az adott szituációhoz.  

 

Tevékenységünk feladata:  

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének, oktatásának irányelvét 

figyelembe véve, megfelelően elkészített egyéni fejlesztési tervek alapján a sérült funkciók, 

fejlesztése, a gyermekek társadalmi beilleszkedésének segítése. A feladatok végzéséhez csalá-

dias, nyugodt légkört teremtünk, melyben gyermekek és felnőttek egyaránt jól érzik magukat, 

amely a kölcsönös bizalmon, az egyéni sajátosságok figyelembevételén, a következetes, egy-

másra építő gyógypedagógiai munkán alapszik. Mindezek jól segítik a képességek kibontako-

zását, a hatékony fejlesztő munkát.  

 

Pedagógiai tevékenységünk kiemelt feladatai:  

• A fejleszthetőség, és az önálló tevékenykedés feltételeként a biztonságérzet kialakítása.  

• Fejlesztő ápolás-gondozás, mindennapos tevékenységre nevelés.  

• Az önismeret fejlesztése, az önállóság kialakítása, fejlesztése.  

• Az „együttélés” megtanulása  
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• A gyermek alkalmazkodását segítő viselkedésformák tanítása a családi, iskolai és iskolán 

kívüli környezetben.  

• Az elsajátított ismeretek, készségek bővítése, szinten tartása.  

• A tanuló egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, il-

letve az ezt megalapozó elemi készségek tanítása, fejlesztése.  

• Speciális módszerek, terápiák alkalmazásával az egyre pontosabb észlelés, a verbális és 

nonverbális kommunikáció kialakítása, a gondolkodás, és az emlékezet fejlesztése.  

• A mozgásra alapozva készségek kialakítása, képességek fejlesztése differenciált, szükség-

letekhez igazodó segítségnyújtással.  

• A különböző szociális, kulturális környezetből fakadó hátrányok csökkentése, kompenzá-

lása.  

• Az alapszükségletek kielégítése, jó testi és lelki közérzet megteremtése.  

 

A fejlesztő nevelés-oktatás területei: 

• Kommunikáció (alapkompetenciák, a tanulás és a gondolkodás kompetenciái, kommuni-

kációs és digitális kompetenciák, személyes és társas kompetenciák, társadalmi részvétel 

kompetenciái) 

• Mozgásnevelés (alapkompetenciák, kommunikációs kompetenciák, személyes és társas 

kompetenciák) 

• Az érzékelés-észlelés és az értelem fejlesztése, a valóság kognitív birtokbavétele. A dologi, 

az emberi és a természeti világ jelenségeinek megértése (alapkompetenciák, a tanulás és 

gondolkodás kompetenciái) 

• Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés. Az emberi lét esztétikai dimen-

ziójának megtapasztalása és a kreatív tevékenységek ösztönzése (alapkompetenciák, krea-

tív alkotás és önkifejezés kompetenciái, munkavállalás kompetenciái) 

• Érzelmi és szociális nevelés, az én pozitív megtapasztalása, megnyílás a közösség felé, a 

kommunikáció kulturált formáinak elsajátítása (alapkompetenciák, társadalmi részvétel és 

felelősségvállalás kompetenciái, személyes és társas kompetenciák) 

• Fejlesztő gondozás – Önkiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés, a megfelelő támo-

gató környezetben az egyéni képességszint figyelembevételével a lehető legmagasabb 

szintű önállóság és önellátás képességének elsajátítása (beleértve a részvétel különböző 

szintjeit), az emberiszükséglet-kielégítés kultúrájának megismerése (alapkompetenciák, 

kommunikációs kompetenciák, személyes és társas kompetenciák, a tanulás kompeten-

ciái). 
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1. A Nemzeti alaptanterv alkalmazása a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók neve-

lése-oktatása során 

 

A Nemzeti alaptantervben meghatározott tanulási és nevelési célok, kompetenciaterületek a sú-

lyos és halmozottan fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése során úgy értelmezhetők, 

hogy azok a tanulók személyiségállapotához igazítottan, elsősorban a szükséges képességek és 

készségek megalapozása, kialakítása útján valósulnak meg. Ennek során az alábbiakat szüksé-

ges figyelembe venni. 

 

1.1. Testi és lelki egészségre nevelés 

A testi és lelki egészség a személyes életminőség és jóllét egyik meghatározó eleme. A súlyos 

és halmozottan fogyatékos emberek életében a károsodások komplex együttese, valamint ezek 

pszichofizikai kihatásai alapvető módon befolyásolják az életvezetést és az életkilátásokat, hi-

szen a meglévő szükségletek kielégítésének eszköztára csak korlátozottan áll rendelkezésre. A 

súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók pedagógiájának – különösen a fejlesztő nevelés-ok-

tatás kezdetén – központi feladata az alapszükségletek kielégítése, a jó testi és lelki közérzet 

megteremtése, amelynek minden eleme az iskolai nevelés-oktatás alapvető, pedagógiai jelen-

tőséggel bíró feladata is. Magában foglalja az elemi szükségletek kielégítését (a fejlesztési fo-

lyamatba épített ápolási és gondozási tevékenységeket), a megfelelő testi és pszichés közérzet 

kialakulásának támogatását, az emberi alapszükségletek elismerését az élet minden területén. 

Hozzá tartozik az e szükségletek megélését és differenciált kielégítését szolgáló alapfeltételek 

megteremtése, kielégítésük kommunikatív, pedagógiai és terápiás elősegítése, az önállóságra 

és az egészséges életmódra nevelés feladatainak programba építése. 

 

1.2. Önismeret és a társas kultúra fejlesztése, felelősségvállalás másokért, önkéntesség, er-

kölcsi nevelés, családi életre nevelés 

1.2.1. Az énkép, az önismeret kialakulása és a környezet fokozatos megismerése 
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A személyiség fejlődésének és kibontakozásának alapfeltétele, hogy a tanulókban kialakulhas-

son az identitástudat, önmagukat autonóm személyként, az emberi és dologi világ aktív részt-

vevőjeként tapasztalják meg. A személyes identitás elsőként a test megéléséhez, differenciált 

érzékeléséhez és észleléséhez, a saját személyiségnek a másiktól való elkülönítéséhez, önmaga 

egyedi, autonóm személyként való megtapasztalásához kötődik. Az önazonosság kialakulásá-

ban mindezen túl meghatározó szerepet játszanak a személyes élmények és történések, amelyek 

az érintett személy egyedi élettörténetének alkotóelemeit adják. A súlyos és halmozottan fo-

gyatékos tanulók esetében az identitás kialakulásának pszichofizikai feltételei jelentős mérték-

ben korlátozottak lehetnek. Ezért a nevelés-oktatás kitüntetett és komplex feladata, hogy a ta-

nulók pozitív tapasztalatokat szerezzenek saját testükről és legszűkebb környezetükről, vala-

mint e kettő egymáshoz való viszonyáról. Meg kell tanulniuk elkülöníteni magukat más szemé-

lyektől, s a testséma kiépítése révén meg kell tapasztalniuk testük és – ezzel párhuzamosan – 

személyiségük határait. Mivel a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók számára a környezet 

eleinte a másik ember testi jelenléteként élhető meg, a tágabb emberi, dologi és kulturális je-

lenségekre tagolódó világ számukra fokozatosan válik megismerhetővé. Ezért a fejlesztő neve-

lés-oktatás során az egyes tartalmakat koncentrikusan, egymásra építve, egymásra vonatkoz-

tatva és egymásból kifejtve kell tanítani úgy, hogy a tanulók a tágabb környezet megismerése 

során mindig saját közvetlen tapasztalataikra és a már korábban megismert szűkebb környezetre 

támaszkodhassanak. Lehetővé kell tenni számukra az eltérő szenzoros modalitások (látás, hal-

lás, tapintás, ízlelés, szaglás) közötti összefüggések megtapasztalását, illetve az ugyanazon mo-

dalitások által közvetített eltérő tartalmak elkülönítését. Szükséges, hogy megtanulják felis-

merni az életük különböző színterein, eltérő időpontokban szerzett tapasztalataik közötti kap-

csolatokat, az azonosságokat és különbözőségeket, valamint fontos, hogy megtapasztalhassák 

az események ok-okozati összefüggéseit. 

 

1.2.2. Az önrendelkezés elismerése, a gyermekkor megélésének biztosítása és felkészülés a fel-

nőttlét szerepeire 

Az a tény, hogy a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók személyiségfejlődése jelentősen 

nehezített, és életük folyamán számos akadállyal kell megküzdeniük, nem változtat azon, hogy 

a növekedés és érés folyamatában megjelennek azok a szükségletek és igények, amelyek álta-

lában az egyes életszakaszok jellemzői. A tanulóknak a gyermek- és pubertáskort, az ifjú- és 
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felnőttkort, végül az időskort jellemző tulajdonságok kibontakoztatásához segítségre van szük-

ségük, hiszen számukra csak igen korlátozottan adottak a változó életszakaszokkal fellépő 

szükségletek és igények kielégítéséhez szükséges képességek. Az önállósodás, az autonóm 

döntéshozatal, a szociális kapcsolatok kiszélesedése, a párválasztás és a szexualitás világába 

való belépés a tanulók emberi jogai közé tartoznak. Mivel a kiszolgáltatottság mértéke nem 

értelmezhető az önrendelkezésre való képesség mutatójaként, a lehető legszélesebb körben – a 

mindennapi élet helyzeteiben is – biztosítani kell a tanulók számára a választás és önálló dön-

téshozatal lehetőségét. 
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1.3. Médiatudatosságra nevelés 

Az információs és kommunikációs technikák a súlyos és halmozottan fogyatékos személyek 

életében és életvezetésében egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert. A tanulóknak kommuni-

kációjukban, a szabadidő eltöltése és a művelődés terén, valamint későbbi életük során egyaránt 

szükségük lehet különféle kommunikációs eszközökre, illetve modern informatikai és számí-

tástechnikai eszközökre, amelyeknek különösen nagy jelentőségük van a beszédet kiegészítő 

vagy azt helyettesítő (úgynevezett alternatív és augmentatív) kommunikáció terén, a minden-

napos helyzetekben való eligazodás, a személyi függetlenség és az egyénileg elérhető legma-

gasabb szintű önállóság biztosításában.  

Az AAK alternatív kifejezés arra utal, hogy a hangzó beszéddel nem kommunikáló és/vagy 

kommunikációjában súlyosan akadályozott személy számára a hagyományos kifejezési módok 

(beszéd, írás) helyett más megoldásokat kell keresni, ami az egyszerű reflexektől a nyelvi szintű 

alkalmazásig terjedhet. Az augmentatív kommunikáció az érthető beszéd hiánya következtében 

súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kommu-

nikációs rendszerek csoportja. Lényege, hogy a beszéd helyett a sajátos nevelési igényű tanuló 

nonverbális úton fejezi ki magát, felhasználva mindazt a lehetőséget, amelyet a hangjelzések, 

gesztusok, manuális rendszerek és/vagy a betűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. 

tartalmazó kommunikációs eszközök, valamint hangadó gépek (kommunikátorok) biztosíta-

nak. Minden augmentatív kommunikációs rendszer több, egyénre szabott, térben és időben el-

térő használhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek tartalmazzák a kommunikációs 

hatékonyságot növelő valamennyi üzenethordozót, segédeszközt, stratégiát és technikát. Az 

augmentatív kommunikáció hatékony használata megteremti a társadalmi integráció, az önki-

fejezés, az intellektuális, érzelmi és szociális fejlődés lehetőségeit. 

Különösen indokolt, hogy a nevelés, oktatás, fejlesztés során kellő súlyt kapjon – a megfelelő-

képpen akadálymentesített, azaz hozzáférhetővé tett – informatikai és számítástechnikai eszkö-

zök, illetve egyéb más egyénre szabott kommunikációt segítő eszközök megismerése, haszná-

lata. 

 

1.4. A tanulás tanítása 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelése-oktatása során a tanulás és taní-

tás hagyományos felfogása nem alkalmazható. A tanuló és a gyógypedagógus közös tanulási 
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folyamaton megy keresztül, amelynek során egymás jelzéseit, kettejük személyes viszonyát, 

egymás megértésének lehetőségeit tanulják, és a másikat önmaguk jelzéseinek megértésére, ki-

fejezéseik helyes értelmezésére tanítják. Erre alapozva – ezzel párhuzamosan – válik lehetsé-

gessé a tanulás és tanítás olyan megközelítése is, amelynek célja az egyes képességek, funkciók 

fejlődésének elősegítése és adott tevékenységek megtanítása. 

Ennek során folyamatosan szem előtt kell tartani: 

 a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók tanulási sajátosságait, és 

 a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók pedagógiájának alapvető tételeit. 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók pedagógiájának alapvető tételei: 

 a tanulás és tanítás kezdeti lépéseként a tanulók legalapvetőbb szintű – akár vegetatív, 

a fizikai állapotváltozás legelemibb szintjén zajló – megnyilvánulásainak értelmes köz-

lésként való felfogása és értelmezése; 

 a tanuló és a gyógypedagógus közti partneri kapcsolat fokozatos kialakítása; 

 következetes együttműködés; 

 a tanuló kommunikációs lehetőségeinek kipuhatolása, feltárása és kiaknázása; 

 mindennapi cselekvésekre alapozottság; 

 a tanulás része és színtere a tanuló alapszükségleteinek kielégítése is. 

 

1.5. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók a világot mindenekelőtt testi tapasztalataikon ke-

resztül ismerik meg. Ezért fejlesztésükben kitüntetett helyet foglal el a kommunikáció, a szoci-

ális interakció, a másik ember megértésének és önmaguk kifejezésének kölcsönösen egymásra 

épülő fejlesztése. Ennek során számos tanuló számára lehetségessé válhat, hogy a kultúra alap-

vető fontosságú értékeit, annak számukra közelségbe hozható részeit megismerjék és megért-

sék. A képzőművészeti alkotásokról, zeneművekről, irodalmi művekről szerezhető tapasztala-

tok a fejlesztő nevelés-oktatás részét képezik. Fontos, hogy a tanulók környezete biztosítsa szá-

mukra az alapvető emberi jogokat, és mindenki törekedjen ezek betartására, megtapasztaltatá-

sára. 

 

 



 

Szász Márton Általános Iskola  124 
 

2. Kulcskompetenciák értelmezése: a mozgás és a kommunikációs kompetenciák kulcs-

fontosságú szerepe 

 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók sajátosságai miatt a Nemzeti alaptantervben meg-

jelenő kulcskompetenciákat egy tágabb aspektusból kell megközelíteni. A gyógypedagógiai tá-

mogatás kiindulási pontja a fejlődő és kibontakozó ember; az alapkompetenciák közül a mozgás 

kiemelt jelentőségű, mert az alapozza meg a többi kompetencia kibontakozásának lehetőségét. 

A mozgásos kompetenciák fejlődésének támogatása a mozgásnevelés során valósul meg. A 

szövegértés és szövegalkotás kompetenciákat a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók ese-

tében a kommunikációs kompetenciák megalapozásaként kell értelmezni. Az egyes kompeten-

ciák fejlődését célzó támogatási lehetőségek leírását az egyes tanulási területekre vonatkozó 

ajánlásokban találjuk.  

 

3. A fejlesztő nevelés-oktatás területeire vonatkozó ajánlások 

3.1. Kommunikáció – a másik ember megértése, az önkifejezés és az interakció fejlesztésének 

elősegítése 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók az iskolai oktatás kezdetén alig rendelkeznek kom-

munikációs eszközökkel, gyakran elszigeteltek saját környezetüktől is, és rendkívül nagy ne-

hézséget jelent számukra önmaguk kifejezése. Ezért a fejlesztés elsődleges célja a tanulók és 

környezetük közötti kapcsolat kialakítása, a kommunikációs lehetőségek alapfeltételeinek fel-

tárása és megteremtése, az önálló kommunikációs repertoár fokozatos kiépítése, amely által 

képesek lesznek kifejezni szükségleteiket és igényeiket, kapcsolatba léphetnek más emberek-

kel, és hatást gyakorolhatnak környezetükre. 

Ebből eredően a fejlesztő nevelés-oktatás egymásra épülő és/vagy egymást kölcsönösen felté-

telező feladatai a következők: 

 

1. Bármely megnyilvánulás és testi – akár valamely vegetatív funkcióval összefüggő – állapot 

értelmes közlésként való értelmezése, és annak a testi kommunikáció eszközeivel való megvá-

laszolása 

A megnyilvánulá-

sok közlésként 

való értelmezése 

A tanulók minden megnyilvánulása, nehezen értelmezhető cselekvéseik – 

vegetatív jelenségek, sztereotip mozgások, nagyfokú zárkózottság, pasz-

szivitás, autoagresszív vagy agresszív megnyilvánulások, inadekvátnak 

tűnő nevetés, eltérő sírási hangok, izomtónus-változás, megváltozott lég-

zésritmus, artikulálatlan hangok, bármilyen színezetű indulatkitörések – 



 

Szász Márton Általános Iskola  125 
 

fejlődéstörténetükre és a konkrét helyzetükre vonatkozó jelentőséggel bír-

nak, értelmezik a helyzethez való viszonyukat, kifejezik emocionális álla-

potukat. A helyzet elemzésével, tanulmányozásával a gyógypedagógus 

megértheti az aktuális jelentést, felismerheti a kommunikatív célt és/vagy 

tartalmat, és képes lehet az adekvát válasz megadására. 

Az egészségi álla-

potban bekövet-

kező változások 

kommunikatív 

megközelítése 

A tanulók különösen kiszolgáltatottak a betegségeknek, aminek hátteré-

ben elsősorban orvosilag feltárható okok állnak. A betegségek – mint bár-

mely más életmegnyilvánulás – azonban számos esetben összefüggésbe 

hozhatók a tanulók emocionális állapotával és élettörténetével (pl. a szülők 

látogatásának elmaradása, a megszokott rutinok megbomlása, váratlan 

esemény bekövetkezése stb.). Szükséges ezek hátterének megismerése és 

– a lehetőségek függvényében – a beavatkozás. 

Testi kommuni-

káció 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók kommunikációjának elsődle-

ges eszköze a testük, hiszen számukra a világ és a másik ember ezen a 

szinten válik megélhetővé. Ezért az oktatási tartalmakat azok testi dimen-

ziójában kell hozzáférhetővé tenni. 

2. A tanulók és a gyógypedagógus közti bizalmas, bensőséges kapcsolat kialakítása, valamint 

a kommunikáció iránti igény felkeltése és megerősítése 

Bizalmas és 

bensőséges kap-

csolat kialakí-

tása 

A tanulók kommunikációs motiváltságának felkeltéséhez a tanulók és a ve-

lük foglalkozó személyek között bizalmas, partneri és baráti (semmiképpen 

sem a szülő-gyermek kapcsolat mintáira épülő) kapcsolat kialakítására van 

szükség, melynek alapja a személyi állandóság. 

A bizalomteljes kapcsolat megtapasztalása a tanuló igényeihez és életkorá-

hoz illeszkedően – pl. néven szólítás, kézbevétel, simogatás, a tanuló jelzé-

seinek figyelembevétele és az arra adott válaszok – biztosítható. 

A kommuniká-

ciós igény fel-

keltése, megerő-

sítése 

A gyógypedagógus 

 törekedjen a tanulók figyelmének megtartására a tanulók által fel-

dolgozható jelekkel (a szem- és testkontaktus folyamatos fenntartá-

sával, a tanulóhoz intézett beszéddel); 

 adjon adekvát, megfelelően időzített feleletet a tanulók reakcióira, 

hangadásaira (sírás, gőgicsélés, gagyogás), mozdulataira (mosoly, 

gesztikuláció); 

 kísérje az egyes helyzeteket beszéddel, folyamatosan visszatérő ele-

mekkel (jelzésként szolgáló mozdulatok, a helyzet megnevezése, is-

métlődő testhelyzet felvétele, a szituációra jellemző tárgy megmuta-

tása stb.); 
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 adjon megfelelő időt és segítséget a tanulóknak a helyzet megérté-

sére és az orientálódásra. 

A kommuniká-

ció folyamatos-

sága 

A gyógypedagógus 

 forduljon a tanulók felé újra és újra minél több kommunikációs csa-

torna felhasználásával (szólítsa meg őket, beszéljen hozzájuk, kér-

dezzen tőlük, énekeljen nekik, vegye kézbe őket stb.); 

 fejezze ki önmagát, saját érzéseit és gondolatait, és erősítse meg a 

tanulókban azt az érzést, hogy érdemes kommunikálniuk és kifejez-

niük magukat; 

 minden megnyilvánulásnak tulajdonítson értelmet, és adekvát mó-

don feleljen ezekre; 

 a kommunikáció folytonosságát igyekezzen biztosítani oly módon 

is, hogy tapasztalatait rendszeresen megosztja a tanulókkal foglal-

kozó többi személlyel, így a szülőkkel is. Ezzel teremtse meg a le-

hetőségét annak, hogy a tanulók kommunikációs jelzései valóban in-

tegrálódhassanak mindennapjaikba, a kommunikáció fejlesztésének 

eredményeként ne csak napjaik egy-két órája, hanem egész életük 

lehetőséget kínáljon számukra gondolataik közlésére vagy környe-

zetük jelzéseinek megértésére. 

 

3. A tanulók szükségleteinek kommunikációval (hangdialógussal, beszéddel, jelekkel, tárgyak-

kal, gesztusokkal, testkontaktussal) kísért kielégítése, a gondozási folyamatokban a pedagógiai 

és terápiás szempontok érvényesítése (fejlesztő gondozás) 

Az alapszükség-

letek kielégítése 

A mindennapos tevékenységek (személyi higiéné [fürdés, zuhanyozás, mo-

sakodás, hajápolás, száj-, láb- és körömápolás]; öltözés, vetkőzés, levegőz-

tetés; táplálkozás [evés, ivás]; ürítés stb.) biztosítása, támogatása pedagó-

giai jelentőséggel bír, és az oktatás szerves részét képezi. Az alapvető fizi-

kai szükségletek kielégítése során a gyógypedagógus és munkatársai sze-

mélyi segítőként (semmiképpen sem szülőként) legyenek jelen, és adjanak 

lehetőséget arra, hogy a tanulók alapvető, egyidejű tapasztalatokat szerez-

zenek saját testükről és a másik emberrel való kommunikatív együttlétről. 

Elsődleges szempontot jelentsenek a gondozók számára a tanulók szemé-

lyiségi jogai a gondozási feladatok ellátása közben. 

A fejlesztő gon-

dozás 

Az alapvető biológiai szükségletek kielégítése során a gyógypedagógus és 

a segítő munkatárs kiszélesítheti a tanulók élményhorizontját, segíthet sta-

bilizálni szociális kapcsolataikat, és színteret adhat a szituációhoz kötött te-

vékenységtanulásnak, gyakorlásnak. A fejlesztő gondozás során alakul ki 
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az érzelmi kötődés, az elemi szociális kapcsolatok, a kommunikáció, vala-

mint az én, a személyes identitás első körvonalai. 

Az alapvető szükségletek kielégítésének alkalmaival mindig kommuniká-

cióval kell kísérni a cselekvést, a folyamatot komplex – egyénre szabott –, 

totális kommunikációs jelzésekkel kísérve a szokások kialakítására kell tö-

rekedni. A rituálék és szokások segítik a tanulókat a szituáció felismerésé-

ben, ami az adekvát együttműködés feltétele. 

Minden apró kommunikációs jelzést észre kell venni, ami a tanulók aktuális 

szükségleteire utalhat. 

 

4. Az elemi kapcsolatfelvétel formáinak kialakítása, a mindennapos rutinhelyzetekben való tá-

jékozódás elősegítése, a választás lehetőségének felkínálása, az igen-nem elkülönítése és alkal-

mazása 

Kapcsolatfelvé-

tel és üdvözlés 

A gyógypedagógus  

 alakítson ki stabil szemkontaktust a tanulókkal. Amennyiben a ta-

nulók vizuálisinformáció-felvétele organikus és/vagy funkcionális 

okból akadályozott, a kapcsolatfelvétel egyéb, kölcsönösen műkö-

dőképes módjának kidolgozása szükséges, mely a tanulók számára 

érzékelhetővé teszi nyitottságát és készségét közléseik fogadására. 

Készítse elő az ehhez szükséges testhelyzet felvételét, és kommuni-

kációjával közvetítse a tanulóknak, hogy mindig kész közléseiket és 

megnyilvánulásaikat figyelemmel kísérni; 

 egyénre szabott módon alakítsa ki a tanulók számára érthető üdvöz-

lés és köszönés formáit, amelyeket a tanulók is használni tudnak, és 

amelyeket mások is alkalmazhatnak. 

Mindennapos ru-

tinhelyzetek 

egyezményes ki-

fejezése 

Egyes szituációkra egyezményes, minden esetben azonos – a tanulók szá-

mára érthető, de lehetőleg minél szélesebb körben ismert – tárgyak, jelzé-

sek, szimbólumok használata, ami a tanuló számára minden esetben felis-

merhetővé teszi e helyzeteket. 

A kommuniká-

ciós alapszabá-

lyok elsajátításá-

nak elősegítése 

A figyelem felkeltésének és megtartásának képessége, a kommunikációs 

szerepek megértése, a kommunikációs funkciók értelmezése, a közös figye-

lem kialakítása, a kivárás képessége mind a működőképes interakció alap-

jai. A gyógypedagógus teremtsen minél több lehetőséget a tanulóknak arra, 

hogy a kommunikáció alapvető szabályrendszerét megismerjék, és ezeket 

alkalmazni is tudják. 
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Az önálló dön-

téshozatal előké-

szítése 

A gyógypedagógus 

 biztosítson lehetőséget, hogy a tanulók akár szóban, akár bármely 

más kommunikációs eszközzel igent és nemet mondjanak, kifejez-

zék elutasításukat egy helyzettel, személlyel vagy tárggyal kapcso-

latban. Különös jelentősége van a visszautasítás szociálisan elfo-

gadható módjai megtanításának; 

 teremtsen választási helyzetet, amelyben a tanulók megérthetik, 

hogy szükségleteik kielégítésére két vagy több módon is lehetőség 

nyílik. Ennek az a jelentősége, hogy minden tanuló megtapasztal-

hatja a környezete feletti kontrollt. A tanuló azon élménye és tapasz-

talata, hogy képes a kívánsága szerint befolyásolni a környezete tör-

ténéseit, a legerőteljesebb motiváló eszköz. Az alternatívák közötti 

választásra bármely, a tanuló által alkalmazott kifejezési forma – 

mozdulat, ránézés, hangadás stb. – alkalmas lehet. 

 

5. A nyelvi kommunikáció bevonása a nevelés-oktatás folyamatába, ezzel a valóság nyelvi bir-

tokbavételének, a beszélt és írott kommunikációs formák elsajátításának előkészítése 

A nyelvi eszkö-

zök folyamatos 

alkalmazása 

A gyógypedagógus 

 a nevelési-oktatási helyzeteket beszéddel vagy énekkel kísérje, a 

tárgyakat, eseményeket és személyeket nevezze meg, szem előtt 

tartva a „mindig ugyanazt, mindig ugyanúgy” szabályát. Ezzel elő-

készítheti, hogy a nyelvi közlések a későbbiekben a konkrét helyze-

tekről leválva is értelmezhetők legyenek. Így fokozatosan lehetővé 

válik a tanulók számára a világ jelenségeinek fogalmi szintű megér-

tése; 

 figyeljen arra, hogy a nyelvet kísérő metakommunikatív és pa-

ranyelvi mozzanatok (hangsúly, hanglejtés, dallam, ritmus) emoci-

onális tartalmakat közvetítenek, és hitelesítik – vagy éppen cáfolják 

– a beszéd tartalmát. 

Amennyiben van olyan tanuló a csoportban, aki esetében az auditív infor-

máció felvétele nehezített, a pedagógus a nevelési-oktatási helyzeteket a ta-

nuló számára érzékelhető gesztusnyelvvel vagy egyéb alternatív kommuni-

kációs formában kísérje. Az emocionális tartalmak közlésére ebben az eset-

ben is fektessen hangsúlyt. A beszédet ebben az esetben se hagyja el, mert 

azzal egyrészt lehetőséget teremthet, hogy a tanuló az auditív információk 

feldolgozása terén fejlődjön, másrészt a tanuló izoláltsága csökkenhet, mi-

vel környezete számára is érthetővé válik kommunikációjának tartalma. 
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A gyógypedagó-

gus önkifejezése 

 

A gyógypedagógus 

 fejezze ki saját véleményét („Én szeretnék ezzel a labdával játszani. 

És te?”), ezzel minden egyes tanulót ösztönözzön kommunikációra; 

 tegye lehetővé, hogy a tanuló reagáljon, kifejezze saját attitűdjét, 

tiltakozását vagy beleegyezését; 

 az önkifejezéssel és a tanulók kommunikációjának motiválásával te-

remtsen lehetőséget arra, hogy a tanulók saját cselekvéseiket egyre 

inkább a beszélt nyelv kontextusában ismerjék fel. 

 

6. Alternatív és augmentatív kommunikációs lehetőségek feltárása, a kommunikációs eszköztár 

egyénre szabott kiválasztása 

Kommunikációs 

eszköztár 

kiválasztása 

Figyelembe véve a tanuló mozgásállapotát, érzékszerveinek működését, 

kognitív képességeit, motiválhatóságát, kommunikációs igényét és szintjét, 

a gyógypedagógus válassza ki a tanuló számára legmegfelelőbb kommuni-

kációs eszköztárat. 

Konkrét helyzet-

hez kötődő 

eszközök alkal-

mazása 

A tárgyak, képek, testjelek, gesztusok vagy hangok beillesztése a nevelési-

oktatási folyamatba lehetővé teszi a tanulók számára, hogy a mindennapos 

helyzetekben, a konkrét szituációhoz kötötten – de azoktól egyre függetle-

nebbé válva – kifejezzék szükségleteiket, és hatást gyakoroljanak környe-

zetükre. 

Elvont 

kommunikáci-

óra 

alkalmas 

eszköztárak 

alkalmazása 

A magasabb szintű absztrakciós képességet igénylő kommunikációs eszkö-

zök (például kép-, jelkép- és szimbólumrendszerek, gesztusnyelv stb.) al-

kalmazása elsősorban azoknál a nem súlyosan értelmi fogyatékos tanulók-

nál eredményes, akik súlyos beszédzavaruk miatt nehezen fejezik ki magu-

kat beszéddel. Ezek az eszközök lehetővé teszik számukra, hogy nyelvtani-

lag összetett, absztrakt mondatokat alkossanak, amelyek jelentése független 

lehet a konkrét szituációtól, illetve hogy kifejezzék magukat, kommunikál-

janak környezetükkel, és – ha képességeik lehetővé teszik – a későbbiekben 

elsajátítsák az írott nyelvet, illetve annak elemeit. 

 

7. A tanulók egymás közti kommunikációjának ösztönzése: egymás üdvözlése, közösen végzett 

feladatok és játékok alkalmazása, a csoportos foglalkozások során a tanulók cselekvéseinek 

egymás számára is értelmezhetővé és hozzáférhetővé tétele, a társakkal való test-, szemkontak-

tus formáinak megtapasztaltatása 
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Csoportos fog-

lalkozások 

Az intézményi rehabilitációs pedagógiai programba épített csoportos fog-

lalkozások (például reggeli kör, közös étkezések, közös fejlesztő foglalko-

zások) és közös aktivitások (adott témáról való beszélgetés, közös éneklés 

stb.) lehetőséget teremtenek a közösség kialakulására. 

Az egymásra fi-

gyelés ösztön-

zése 

A gyógypedagógus ösztönözze, hogy a tanulók megismerjék egymást, ta-

nulják meg egymás nevét. Serkentse őket, hogy figyeljenek mások cselek-

véseire, és hívja fel az egyes tanulók figyelmét arra, hogy a többiek mit és 

hogyan csinálnak az osztályban. 

A tanulók közti 

közvetlen kom-

munikáció tá-

mogatása 

A gyógypedagógus egymás felé is közvetítse a tanulók megnyilvánulásait, 

a többi tanuló számára is kommentálja közléseiket, tegye lehetővé, hogy a 

tanulók egymással is kapcsolatba kerüljenek. 

 

8. A tágabb – idegen – környezetben való kommunikáció megtanulása, a nagyobb önállóság és 

a szélesebb kulturális közösség életében való aktív részvétel lehetőségének megteremtése 

A tágabb vi-

lágra vonatkozó 

tartalmak köz-

vetítése 

Az iskola tegye lehetővé, hogy az oktatásban a tágabb világra vonatkozó 

tartalmak (természeti jelenségek, társadalmi jelenségek) is megismerhetők 

legyenek. 

Iskolán kívüli 

foglalkozások 

szervezése 

Az iskolán kívüli foglalkozások, kirándulások, más iskolák tanulóival való 

találkozás, közösségi tanulási és játéklehetőségek felajánlásával a gyógype-

dagógus teremtsen lehetőséget a tanulóknak, hogy minél szélesebb körű ta-

pasztalatokat szerezzenek az emberi, kulturális és természeti világról. 

Integrált 

programok 

szervezése 

Az iskola integrált programok szervezésével biztosítsa a tanulók számára 

azokat a tapasztalatokat, amelyek a tágabb világ és a társadalom megisme-

rését szolgálják, és lehetőséget teremtenek a megtanult kommunikációs for-

mák új helyzetekben való kipróbálására és gyakorlására. 

 

3.2. Mozgásnevelés – A testséma kialakítása, a mozgás örömének átélése és az önálló cselek-

vés ösztönzése 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók többsége – túlnyomó részben a központi idegrend-

szeri (agyi) károsodás domináns jelenlétéből fakadóan – súlyos fokban mozgáskorlátozott. E 

területen a nevelés, oktatás, fejlesztés célja a tanuló testsémája kialakulásának elősegítése, a 

mozgásszervrendszer optimális működésének biztosítása, a károsodott tartási és mozgási funk-

ciók korrekciója, kompenzációja, az állapotromlás megelőzése és a mindennapos tevékenysé-

gek, valamint a tanulás, játék- és munkatevékenységek motoros feltételeinek kialakítása. 
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Ebből eredően a fejlesztő nevelés-oktatás egymásra épülő és/vagy egymást kölcsönösen felté-

telező feladatai a következők. 

 

1. A szenzomotoros depriváció (az érzékelés-észlelés és mozgás nehezítettségéből adódó in-

gerhiányos állapot) csökkentése, a szenzomotoros területen kialakult fejlődési elmaradások pót-

lása célzott ingerléssel, passzív mozgatással (mozgásérzékelés), mozgásvezetéssel kiváltott (fa-

cilitált) mozgásokkal; az önindította mozgások ösztönzésével, a célirányos, akaratlagos moz-

gások optimális feltételeinek megteremtése érdekében a testkép, testséma kialakítása és fejlesz-

tése 

A saját test meg-

élése és a test-

séma kialakítása 

A saját test megélésének és a testséma kialakításának elősegítése érdekében 

lehetővé kell tenni: 

 a test érzékelését mozgás közben, nyugalmi állapotban, a lazítás és 

feszítés állapotaiban; 

 a test térbeli helyzetének érzékelését különböző testhelyzetek felvé-

telével és ezek megváltoztatásával; 

 az egyes testrészek differenciált érzékelését különböző szomatikus 

és vibratorikus (vibrációs, rezgés) ingerek biztosításával; 

 a rendelkezésre álló térben, annak eszközeit kihasználva a saját test-

nek az emberekhez és a dolgokhoz viszonyított helyzetének a térben 

való érzékeltetését; 

 a test pozitív megélését és a mozgás fejlődését az alapvető szükség-

letek kielégítése során – a fejlesztő gondozás módszerét is alkal-

mazva. 

A tér és a téri vi-

szonylatok meg-

élése és tudato-

sítása 

A tér és a téri viszonylatok megélésének és tudatosításának elősegítése ér-

dekében lehetővé kell tenni, hogy a tanulók aktív és passzív módon is meg-

tapasztalhassák a különféle téri viszonylatokat. Az önálló mozgásaktivi-

tásra képes tanulók mozgásra ösztönzésével (gurulások, csúszások, forgá-

sok stb.) a gyógypedagógus segítse őket abban, hogy saját mozgásukról 

szenzoros visszajelzést kapjanak. 

A súlyosan mozgáskorlátozott tanulóknak is biztosítani kell a mozgás lehe-

tőségét: rendszeres időközönként gondoskodni kell helyzetük megváltozta-

tásáról annak figyelembevételével, hogy ennek során megtapasztalhassák a 

mozgás élményét és a téri viszonyok alapformáit (közel-távol, alul-felül 

stb.). 
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Testi kommuni-

káció alkalma-

zása 

A saját test érzékelésének lehetővé tétele közvetlen testi kontaktuson, testi 

kommunikáción keresztül (légzés, érintés, masszázs stb.). 

Aktivitás felkel-

tése, motoros vá-

laszadás ösztön-

zése 

A különböző ingerek (szomatikus, vesztibuláris/egyensúlyi, vibratori-

kus/vibrációs, hallási, látási, tapintási stb. ingerek) biztosítása során az aktív 

motoros válaszadásra történő ösztönzés, kihasználva a tanulók mozgásos 

reakcióit az aktivitás kialakulásához és fejlődésének támogatásához. 

 

2. Pozicionálás, testhelyzet-korrekció, a helytelen testtartás és testhelyzet megszüntetése, a kó-

ros mozgásminták gátlása, a különböző tevékenységekhez szükséges stabil és biztonságos test-

helyzetek kialakítása 

Helyes testhely-

zetek felvétele 

A helyes testhelyzetek (fekvés, ülés) kialakítása és alkalmazása: 

 az általános testi funkciók (pl. légzés, emésztés stb.) javítása; 

 a következményes tünetek (pl. decubitus/felfekvés, kontraktú-

rák/ízületi mozgáspályák beszűkülése, deformitások stb.) megelő-

zése; 

 a mindennapos (önkiszolgálási) tevékenységek lehető legönállóbb 

kivitelezése (vizelet- és székletürítés, tisztálkodás, öltözés-vetkőzés, 

étkezés stb.); 

 légzés, hangadás, tekintet, mimika, gesztusok, mutatás valamely 

végtaggal stb. optimális pozíciójának megtalálása és gyakoroltatása 

a kommunikáció motoros feltételeinek javítása érdekében; 

 a tanuló számára kényelmes, számára tetsző testhelyzet kialakítása. 

Gyógyászati és 

rehabilitációs 

segédeszközök 

alkalmazása 

A tanulók szükségleteinek megfelelően a pozicionálás (fekvő, ülő és álló 

testhelyzetek váltakoztatásának) lehetővé tétele különböző segédeszközök 

alkalmazásával. 

 

3. A mozgásfejlődés elősegítése a fiziológiás mozgássor szem előtt tartásával (a fejkontrolltól 

a felállásig) 

Fej- és törzskont-

roll, testhelyzetek 

kialakítása, meg-

tartása 

A fej- és törzskontroll kialakulásának segítése az érintett testtájak inger-

lésével, az izomzat erősítésével, a szükséges mozgáselemek facilitálásá-

val, a kóros mozgásminták gátlásával. 
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A statikus testhelyzetek minél önállóbb megtartásának segítése segédesz-

közzel vagy anélkül (hason, háton és oldalfekvésben, ülés különböző esz-

közökön, állás segédeszközzel vagy anélkül). 

Helyzet- és hely-

változtatás 

A helyzet- és helyváltoztató mozgások kialakításának előkészítése, segí-

tése a szenzomotoros ingerlés eljárásainak felhasználásával, a motoros ak-

tivitás fokozásával. 

A helyzetváltoztató mozgások kialakítása és fejlesztése a fordulás, a vég-

tagok emelése, a fej- és törzskontroll facilitálásával. 

 

4. A kézhasználat, a manipuláció motoros feltételeinek javítása, kialakítása és fejlesztése 

A manipuláció fej-

lesztéséhez szükséges 

előfeltételek 

A helyes testhelyzetek kialakításának segítése, megteremtése, a kéz-

használat feltételeinek megteremtése a manipuláció fejlesztése érdek-

ében. A végtagok átmozgatása, kilazítása a kézhasználat feltételeinek 

megteremtése érdekében. 

A kézfelület érzékelé-

sének-észlelésének 

fejlesztése 

A taktilis, vibratorikus, vizuális ingerlés alkalmazásával a kéz érzéke-

lésének, észlelésének elősegítése annak testsémába való stabil beépü-

lése és a kézhasználat kialakítása érdekében. 

Koordináció fejlesz-

tése 

A szem-kéz, száj-kéz és két kéz koordinációjának kialakítása és fej-

lesztése a különböző testhelyzetekben. 

Kézhasználat gyakor-

lása szituációhoz kö-

tötten 

Az elsajátított kézfunkció beépítése a mindennapos tevékenységekbe, 

célzottan fejlesztve az önellátást és önkiszolgálást a tanult mozgások 

tudatos felhasználásával: 

 a kézhasználat gyakorlása a tanulók számára értelmezhető és 

jelentőséggel bíró tevékenységek során; 

 a kézhasználat gyakorlása a kommunikációs funkciók javítása 

érdekében; 

 a kézhasználat, manipuláció lehetőségeinek kihasználása az 

irányított játék-, tanulási, kreatív és munkatevékenységek so-

rán; 

 a rehabilitációs foglalkoztató (ergo-) terápia elemeinek beépí-

tése a kézhasználat, a manipuláció fejlesztésébe. 

Segédeszközök A kézhasználat és a manipuláció javítása érdekében a tanulók szük-

ségleteinek megfelelően gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök 

alkalmazása. 
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5. A kommunikáció motoros feltételeinek javítása, kialakítása és fejlesztése 

Pozicionálás A megfelelő (megfelelően ellazított) testhelyzetek kialakítása a kommu-

nikációs funkciók gyakorlásához. 

Mozgásgyakorla-

tok végzése a kom-

munikáció kialakí-

tása érdekében 

A gyógypedagógus az alkalmazott (alkalmazható) kommunikációs csa-

tornától és/vagy eszköztől függően a foglalkozások során: 

 segítse elő a mutatásra alkalmas testrész (fej, felső végtag[ok], 

alsó végtag[ok]) célirányos mozgásainak kialakítását és gyako-

roltatását; 

 javítsa a beszédszervek funkcióit (légzőgyakorlatok, foná-

ció/hangadás, szájmotórium funkcióinak fejlesztése orális inger-

léssel, masszázzsal, evésterápiával stb.). 

  

3.3. Az érzékelés-észlelés és az értelem fejlesztése, a valóság kognitív birtokbavétele – A do-

logi, az emberi és a természeti világ jelenségeinek megértése 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók dologi világhoz való viszonya a fejlesztő nevelés-

oktatás kezdetén sok esetben szinte csak a táplálékfelvétellel, a testápolással és az öltöztetéssel 

kapcsolatos passzív élményekben merül ki. Kezdetben ez jelenti a világot, melyben otthon érzik 

magukat, amelyet észlelni képesek és uralni tudnak. Az ebből eredő kényszerű befelé figyelé-

sük megakadályozza őket abban, hogy felfedezzék a világot. Ezért a fejlesztés feladata az érzé-

kelhető és észlelhető világ megnyitása, a dologi és emberi világ rendjének felfedeztetése és a 

valóságmegismerés tágítása a magasabb rendű kognitív folyamatok bekapcsolásával. Ebből 

eredően az oktatás egymásra épülő és/vagy egymást kölcsönösen feltételező feladatai a követ-

kezők: 

 

1. A valóság megragadásának segítése, a szenzomotoros funkciók fejlesztése 

a) A külvilág felé fordulás és a dologi világ megélésének elősegítése 

Az első feladat, hogy a szakember egy elszigetelt világból a közös világba segítse eljutni a 

tanulót, majd olyan új tapasztalatok megszerzését tegye lehetővé számára, melyek a kifelé for-

dulásra ösztönzik. 

Közös irányult-

ság egy közös 

világra 

Cél a kifelé fordulás, a tanuló figyelmének a közös világra irányítása. Olyan 

élmények biztosítása, amelyek felkeltik érdeklődését, és amelyekre pozitív 
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módon reagálhat. Ez tanulónként más és más módon valósulhat meg, a meg-

lévő képességtől függően változhatnak az előnyben részesített ingerek és 

tevékenységek. 

Ösztönzés az ak-

tivitásra, a kül-

világ aktív felfe-

dezésére 

A tanulók önmagukat általában a környezet aktív felfedezése (explorálása) 

során tevékenységük és észlelésük forrásaként élik meg, azonban a súlyos 

és halmozottan fogyatékos tanulók esetében a világ megélése és alakítása a 

motoros akadályozottságból eredően részben eltérő feltételek között zajlik. 

Az aktivitásra ösztönző környezet kialakítása figyelemfelkeltő és könnyen 

mozdítható, működésbe hozható eszközök használatával valósítható meg. 

 Különböző eszközök és anyagok segítségével – szociális interakcióba ágya-

zottan – a figyelem felkeltésére, a világ felé fordulásra és annak aktív meg-

tapasztalására ösztönző ingerek biztosítására van szükség. Alkalmazni kell 

a mozgásnevelés során kialakított testhelyzeteket, a fejkontrollt és a mani-

pulációt elősegítő segédeszközöket. 

A szenzoros 

funkciók fejlesz-

tése 

Szükséges minden érzékelési terület (látás, hallás, tapintás, mozgásérzéke-

lés, kinesztetikus és proprioceptív érzékelés [/különböző testrészek testhez 

viszonyított helyzetének érzékelése], szaglás és ízlelés stb.) fejlesztése a kö-

vetkező szinteken: figyelem, érzékelés, észlelés, differenciálás, emlékezet, 

szerialitás. 

 A szenzomotoros funkciók fejlesztése történhet: 

 a bazális stimuláció vagy más, a tanuló szükségleteinek megfelelő 

koncepció, módszer és eszköz alkalmazásával; 

 cselekvésbe ágyazottan, felhasználva a mindennapi tevékenységek 

adta alkalmakat (például a szaglás és az ízérzékelés fejlesztése, az 

ízekre való figyelés, a különböző ízek, szagok, illatok megkülön-

böztetése, az ezekre való visszaemlékezés természetes helyzetben, 

étkezés és evésterápia során is). 

 A gyógypedagógus 

 használja ki az alapvető szükségletek kielégítésének alkalmait a ta-

nulók testérzékelésének fejlesztéséhez; 

 biztosítson különféle akusztikus ingereket a zeneterápia eszköztárá-

nak alkalmazásával. Az érdekes, különleges akusztikus ingerekre – 

kutyaugatás, fűrész hangja, csörömpölés stb. – külön fel kell hívni a 

tanulók figyelmét, ösztönözni kell őket a hangingerre való figye-

lésre, differenciálásra és az előzőekkel való összehasonlításra; 
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 tegye lehetővé figyelemfelkeltő és személyre szóló, egyszerű vagy 

éppen összetett vizuális ingerek észlelését. Helyezzen fényes, csil-

logó, élénk, színes, mozgó vagy éles kontrasztos tárgyakat a tanuló 

látóterébe. A látásnevelés eszközei (színes lámpák, mozgó fények, 

fényorgona stb.) is használhatók a vizuális észlelés fejlesztésére. 

 A taktilis érzékelés a bazális terápia eszközeivel, cselekvésbe ágyazottan 

minden manipuláció során fejlesztendő (a tanulók figyelmének felhívása a 

tapintott anyag minőségére, felületére, hőmérsékletére). A tanulókat ösztö-

nözni kell arra, hogy a tapasztaltakat eddigi emlékeikkel összehasonlítsák. 

 A proprioceptív és a kinesztetikus észlelés témakörét a mozgásnevelés tar-

talmazza, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy a saját test helyzetének 

és mozdulatainak érzékelése és érzékeltetése a mindennapi tevékenységek 

során is folyamatosan megtörténhet (öltözködés, tisztálkodás stb.). A tanu-

lók kapjanak verbális és vizuális megerősítést saját testük helyzetéről, moz-

dulataikról. (Érdemes például nagy tükröket használni az öltöző- és tisztál-

kodóhelyiségekben, valamint a tornaszobában, tornateremben.) 

 

b) Az önindított, célirányos, akaratlagos mozgás elősegítése és annak következményei 

A gondolkodás későbbi műveletei az érzékszervi és a mozgásos struktúrák összekapcsolódásá-

ból erednek. Az észlelés és a mozgások koordinációjában a tanulás fontos szerepet játszik. Eh-

hez a tanuláshoz elengedhetetlen az önindított mozgások minél gyakoribb kivitelezése. Ezáltal 

a tanulók önmagukat a cselekvés végrehajtójaként ismerik fel, és szándékosan kezdenek csele-

kedni. 

A szenzoros és a 

motoros műkö-

dések összekap-

csolása 

A cél az érzékelés és a mozgás (például a látás, a nyúlás és a fogás, a hang 

irányába fordulás vagy a hangforrás keresése) összerendeződésének előse-

gítése. 

 A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulóknál az önindított moz-

gás gyakran nehezen kivitelezhető. Ezért a teret, az eszközöket a 

tanuló adottságaihoz kell adaptálni, különös tekintettel arra, hogy a 

manipulálható tárgyaik legyenek számukra elérhető közelségben, 

vagy biztosítva legyen a tanuló számára a helyváltoztatás lehető-

sége. A manipulációt, fejkontrollt segítő testtartás és a segédeszkö-

zök használata – a tanulók szabadon történő közlekedése a csoport-

ban – legyen természetes. 

 A segítés szükség szerint irányulhat a figyelemfelhívó inger felé 

fordulásra, az ingerkibocsátó tárgy megérintésére, megtapogatá-
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sára, az azzal folytatott manipulációs tevékenységre, a mozdulat he-

lyes kivitelezésére, elegendő időt hagyva a mozgásos tapasztalat-

szerzésre, valamint a tapasztaltak feldolgozására, beépítésére. 

A tér felfedezé-

sének elősegí-

tése 

Míg az állandó befelé figyelés egyben a tér mellőzését jelentette, a cselek-

véssel, a térben való manipulálással, mozgással kezdetét veszi a téri irányok 

és térbeli viszonyok megismerése. Feladat a minél többrétű térbeli tapasz-

talat megszerzésének biztosítása. 

 A testhelyzetek gyakori váltogatása, a különböző vesztibuláris/egyensúlyi 

ingerlést adó játékok még az önindított mozgásra nem képes tanulóknak is 

segíthetnek, ha minél többször megtapasztalják az alapvető téri viszonyo-

kat, mint a „fent” és a „lent”, az „előre”, a „hátra” és az „oldalra”. 

A fejlesztés, a térbeli tapasztalatszerzés lehetséges eszközei: 

 elegendő tér a mozgáshoz; 

 olyan megmászható, felborítható, gurítható puha tárgyak, ame-

lyekbe bele lehet bújni, alá, mögé lehet mászni, bele lehet dobálni 

és ki lehet venni belőle dolgokat; 

 szabadtéri játékok, játszóterek és a természet rendszeres látogatása. 

Megfelelő számú segítő személyzettel és személyre szabott adaptá-

ciókkal kivitelezhetők a fel- és lemászások, a forgások, gurulások, 

lengések. 

Az idő strukturá-

lásának elősegí-

tése 

A világ felé fordulással az idő strukturálódása is kezdetét veszi. Az öröm-

mel végzett cselekvéseket már lehet várni, s az örömteli cselekvéseknek 

sorozata is lehet. Törekedni kell a napi és heti rendszerességre, az időbeli 

tájékozódás – mely a kis egységektől halad a nagyobb egységek felé – meg-

könnyítésére. A napok sorrendje érzékeltethető az egyes napokra jellemző 

tevékenységek váltakozásával. A gyógypedagógus erősítse meg az időbeli 

tájékozódást a tanulókkal alkalmazott – egyénre szabott, vizuális vagy tak-

tilis – kommunikációs módszer segítségével is. Az aktuális tevékenység jel-

zéséről fokozatosan térjen át az elmúlt, az aktuális és az elkövetkező tevé-

kenység jelzésére. Ezután az egész nap tevékenységeit jelző napirendről fo-

kozatosan térjen át a heti rendre. Ha a tanuló képességei lehetővé teszik, 

ezután vezethető be a havi, majd éves terv, a naptár közös áttekintése. Ezt 

a folyamatot nagymértékben segíti, ha a gyógypedagógus minden napnak, 

hónapnak egy-egy egyedi eseményét emeli ki, melyet a közösen készített 

naptárban jelez, a tanuló számára érzékelhető vizuális vagy taktilis módon. 

Az elmúlt, átélt élmények felelevenítésével – fényképek, képeslapok, videó 

segítségével – a megismerés határai a múlt felé tágíthatók, míg a tervezett 

események elővételezésével a jelenből a jövő felé tekinthet ki a tanuló. 



 

Szász Márton Általános Iskola  138 
 

A természeti vi-

lág megismerése 

Az idő strukturálásának legalapvetőbb egységeit a természet változásai 

(napszakok, évszakok, állatok, növények és emberek fejlődése, növekedése 

stb.) adják, ezért a fejlesztő nevelés-oktatás biztosítsa annak lehetőségét, 

hogy a tanulók közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a természeti világ je-

lenségeiről, és a velük kapcsolatos tevékenységeket maguk is végezhessék 

(évszakoknak megfelelő játékok, szokások). 

 

2. A szemiotikai funkciók (a jelek és jelenségek értése és megértése) megjelenésének, a valóság 

ábrázolásának segítése 

A világot alkotó tárgyak és jelenségek rendszeres és gyakori megtapasztalásával a tanulókban 

először emlékezeti képek alakulnak ki, majd állandósuló sémák, melyek a képzelet segítségével 

előkészítik a fogalmak kialakulását. A fogalmak lehetnek konkrét, illetve a kognitív fejlődés 

magasabb szintjén elvont fogalmak és az ezekkel történő gondolkodási műveletek. A súlyos és 

halmozottan fogyatékos tanulók, különösen, ha az értelmi fogyatékosság súlyos fokban van 

jelen, rendszerint ezen a konkrét fogalmi szinten tudnak leginkább értelmi műveleteket végezni. 

Ha a kognitív fejlődés magasabb szintjére eljutottak, utalni tudnak a jelen lévő, a jelen nem 

lévő, az elmúlt vagy még meg sem történt eseményekre, dolgokra. A valóság ábrázolását moz-

dulatokkal, szimbolikus játékkal, tárgyakkal, képekkel, taktilis jelzésekkel és verbalitással 

szükséges elősegíteni. 

Az utánzás taní-

tása, utánzásra 

késztetés 

A megfelelő mozgásos utánzáshoz rendszeres, önindított mozgásra és után-

zásra érdemes mintára van szükség. Az utánzás ismételgetéssel kezdődik. 

A gyógypedagógus végezzen olyan gesztusokat, mozdulatokat, amelyeket 

a tanuló – még bizonyos idő elteltével is – maga is végre tud hajtani. Kez-

detben a gyógypedagógus is utánozhatja a tanulót, ezzel könnyebben elő-

hívhatja és megértetheti az utánzást. 

Alkalmazni kell azokat a mozgásnevelés során kialakított testhelyzeteket, 

amelyekben a tanuló szabadon tud mozogni. A fejkontroll kivitelezése és a 

szemkontaktus felvétele esetleg segédeszközök használatát is igényli. 

A közös éneklés, a reggeli kör alkalmával sok lehetőség nyílik mozdulatok-

kal kísért mondókák tanulására. A mozdulatok mindig a már ismert, gyak-

ran végzett cselekvésekre utaljanak. 

Szimbolikus já-

tékok alkalma-

zása 

A funkcionális (sokszor sztereotip) játékhasználatból a gyógypedagógus se-

gítse a játéktárgyak beépítését egy szerepszituációba (például a korábban 

csak ide-oda tologatott autó építőanyagot vagy ennivalót szállítson). 
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Alkalmat kell teremteni arra, hogy a tanulók a különböző mozdulatokkal, 

hangokkal, tárgyakkal jelölhessék és lejátszhassák a képzeletükben, emlé-

keikben élő valóságot, a szimbolikus játékon keresztül feldolgozhassák fe-

szültségeiket is. A szerepjáték (babázás, fodrászjáték, főzőcskézés, boltos 

játék) így fontos része lesz a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fej-

lesztő nevelésének-oktatásának. 

Nem kell mindig ragaszkodni az élethű játéktárgyakhoz: a „mondjuk, hogy 

ez a...” fordulat fokozatos bevezetésével, az egyre sablonosabb, a valósá-

gostól eltérő külsejű tárgyak használatával a tanulók előrébb juthatnak az 

elvonatkoztatásban. 

A rajzolás előse-

gítése, a rajz fej-

lesztő hatása 

A rajzolás mint funkció kialakításához szükség van egyéni segítségnyúj-

tásra (pozicionálás, adaptált segédeszközök stb.). A rajzolás lehet egysze-

rűen egy örömszerző tevékenység, magasabb szinten nem tudatos önkifeje-

zési forma, kommunikációs eszköz. 

„Nyomot hagyni a papíron” egyéb eszközökkel is lehetséges. Figurás 

nyomdával pl. egész események megjeleníthetők. Ha egy tanuló már leg-

alább két dolog közül tud választani, a nyomda önálló kiválasztása után a 

papíron az általa megjelölt helyre segített mozdulatokkal nyomdázhat. A 

formarészletek színeinek variálásával egyedivé, sajátjává teheti munkáit. 

Az önálló mozgásra képes tanulók kapjanak lehetőséget az önálló rajzo-

lásra. A ceruzát foghatják kézben, szájban, lábujjak között, de felszerelhető 

csuklóra, fejpálcára vagy egyéb segédeszközökre, amelyeknek már kismér-

tékű elmozdításával is önállóan tudnak alkotni. Becsüljük meg ezt az alko-

tást, díszítsük vele a csoportszobát vagy az iskolát. 

Azokkal a tanulókkal, akiknél a vizuális információfelvétel akadályozott, 

tárgyakból, tárgyrészletekből készíthetők képek, melyek a számukra lénye-

ges taktilis információfelvételt segítik, fejlesztik. 

A szóbeli (ver-

bális) – vagy al-

ternatív és 

augmentatív 

(szóbeli kom-

munikációt he-

lyettesítő vagy 

kiegészítő) esz-

közökkel segí-

tett – önkifeje-

zés 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulóknál a verbális kifejezések he-

lyett sok esetben alternatív kommunikációs formákra van szükség, ami min-

dig a tanuló egyéni adottságaitól függően alakítandó ki. A jelek, szimbólu-

mok, ábrák megértésének tanítása egyúttal az absztrakciót és a gondolko-

dást is segíti. 

A kommunikációs forma építőköveinek alkalmasaknak kell lenniük arra, 

hogy azokkal a tanuló saját világát leírhassa, gondolatait megjeleníthesse, s 

környezete felől érdeklődhessen. A tanulók egyéni adottságaitól és akaratá-

tól függ, hogy a számukra választott kommunikációs rendszer mekkora 

nyelvi egységeket tartalmaz. E nyelvi egységek a fejlesztés során tudatosan 

bővíthetők a tanuló értelmi képességei és akarata szerint. 
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3. Az elemi gondolkodási funkciók fejlesztése- átmenet a ténylegesen elvégzett cselekvés és a 

csak fejben végzett értelmi műveletek szintje között 

A tanulók ezen a szinten már képesek eligazodni az általuk ismert helyeken, eltalálnak az épület 

egyik pontjából a másikba, de nem képesek lerajzolni vagy más úton visszaadni, hogyan is 

találnak el oda. Emlékeik még mozgásosak, a reprezentáció új síkján még nem képesek rekonst-

ruálni, amit a cselekvés síkján már megszereztek. Ha az önálló helyváltoztatás nehezített, a téri 

megismerés elhúzódik, s a téri reprezentáció megjelenése is sokáig várat magára vagy teljesen 

el is maradhat. Ebben a szakaszban a fejlesztő nevelés-oktatás feladatai a következők: 

A téri megisme-

rés interiorizálá-

sának elősegítése 

A téri megismerés segítése személyre szabott segítség biztosításával. 

A bejárt, megismert teret jelölhetővé, lejátszhatóvá kell tenni. Mindez kis 

lépésekben haladva történik, például a „hol van?”, „merre találom?”, „hová 

rajzoljam?” kérdések tudatosításával és sikeres megválaszolásának előse-

gítésével. 

A térben történt változások felfedezését, megértését segíti a tér ábrázolása 

makettekkel, terepasztallal, rajzokkal, mozgásos feladatokkal. 

A több szem-

pontú gondolko-

dás elősegítése 

E szakasz kezdetére jellemző, hogy a tanulók még nem képesek egyszerre 

több szempontot figyelembe venni, egyszerre csak egy kiválasztott szem-

pont szerint értékelik a jelenségeket. A fejlesztés feladata annak elérése, 

hogy a tanulók egyszerre több szempontot is figyelembe és számba tudja-

nak venni. 

A decentráció 

(egyszerre több 

szempontra való 

figyelés; szem-

pontváltás) elő-

segítése 

A fejlesztés célja a térre, időre, mennyiségre, távolságra, magasságra stb. 

vonatkozó decentráció, az egyéni helyzettől független gondolkodás kiala-

kulásának segítése (például annak belátása, hogy az asztal előttem van, de 

másnak balra esik), a relációkat képviselő jelek és viszonyfogalmak meg-

ismertetése, használata. 

A közös játék alkalmas arra, hogy a játéktevékenységek során az eltérő 

szempontok, a többi tanuló perspektívája felismerhető, belátható legyen, és 

a tanuló megértse, hogy más szemszögből másképpen mutatkozhat meg 

ugyanaz a dolog. 

 

4. A konkrét műveletek és a formális műveletek konstrukciójának elősegítése, a cselekvések 

logikai struktúrájának kialakítása, a tér, az idő és a tartam, a sorozatok, halmazok elemi fogal-

mainak elsajátítása 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének-oktatásának alapja a cselek-

véses tanulás, de a meglassúbbodott vagy zavart mozgásfejlődés miatt számolni kell az érés 
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esetleges időbeli elhúzódásával. Ebben a szakaszban a tanulók fokozatosan megtapasztalják az 

anyag és a súly állandóságát, és ismereteket szereznek a tömeg fogalmáról. A gondolkodás 

fejlődésével mód nyílik a téri viszonylatok absztrakt megismerésére is. Kialakulnak azok a mi-

nőségi műveletek, melyek a teret strukturálják: térbeli, egymást követő sorrend és szakaszok 

vagy távolságok elkülönítése; a hosszúság, a felszín stb. megmaradása. Összekapcsolódnak az 

időrendi összefüggések (előtt, után) a tartam összefüggéseivel (rövid vagy hosszú ideig). A 

tanulók egyszerre több tulajdonság alapján osztályozzák a tárgyakat és a fogalmakat, és több 

szempontból is képesek csoportosítani azokat. A számfogalom és a matematikai gondolkodás 

kialakulásában jelentős szerepet játszanak az absztrakt műveletek. 

A formális gondolkodás szakaszába jutott tanuló képes olyan elvonatkoztatásra és általánosí-

tásra, amelynek nincs szükségszerű kapcsolata a valósággal vagy a tanuló saját elgondolásával. 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók közül általában kevesen jutnak el ebbe a szakaszba. 

Az ő esetükben az egyén számára legmegfelelőbb fejlesztés érdekében irányadónak kell tekin-

teni a fogyatékosság típusához illeszkedő irányelvek további releváns fejezeteit is (Sajátos ne-

velési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei), és kezdeményezni kell az értelmi állapo-

tuknak megfelelő gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményegységben történő iskolázta-

tást, vagy biztosítani kell számukra az egyéni előrehaladású nevelés és oktatás lehetőségét 

(2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 4. §. 41. pont). 

3.4. Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés – Az emberi lét esztétikai dimen-

ziójának megtapasztalása és a kreatív tevékenységek ösztönzése 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók számára a műalkotások hozzáférhetővé tétele és 

azok önálló létrehozása, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok a fejlesztő nevelés-oktatás in-

tegráns részét képezik. A zenei, mozgásos, képzőművészeti és irodalmi alkotások megtapasz-

talása és önálló létrehozása lehetővé teszi a tanulók számára a befogadás, a megértés komplex 

emocionális és kognitív formáinak megtapasztalását, valamint a kreatív alkotás, létrehozás le-

hetőségét nyújtja számukra. Fontos, hogy a tanulók megtapasztalják, hogy maguk is képesek 

pozitív módon adni valamit a világnak. 

Ebből eredően a fejlesztő nevelés-oktatás egymásra épülő és/vagy egymást kölcsönösen felté-

telező feladatai a következők. 

 

1. Az emberi lét esztétikai dimenziójának megnyitása, az elemi művészeti tapasztalatok hozzá-

férhetővé tétele, ezek örömforrásként való megélésének segítése 
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Elemi esztétikai 

élmények 

Az elemi esztétikai élmények rendszeres megtapasztalásának segítése a fé-

nyek, hangok, hangdialógusok, zeneművek közvetítése, megmutatása által, 

a mozgás (a tánc elemeinek beépítése) hozzáférhetővé tételével. 

Célja: 

 a tanulókat segítse abban, hogy saját testükön és a másik emberrel 

való együttlétben – a légzés, a szívverés, a beszédritmus, a mozdu-

latok, az egész test egyes mozgásainak ritmusos ismétlődése, a 

hangdialógusok, énekek, mondókák, illetve ezek összekapcsoló-

dása során – ritmust ismerjenek fel; 

 a műalkotásokkal vagy azok elemi formáival való találkozás során 

a tanulók számára lehetővé tegye a felfedezés, a rácsodálkozás örö-

mének, az újdonság élményének megtapasztalását, a műalkotások-

hoz kapcsolódó érzelmek (boldogság, szomorúság, meglepődés 

stb.) átélését; 

 segítse az új tapasztalatok összevetését, ezek egymás közötti kap-

csolatainak, eltérő jellegének felismerését, használja ki az egyes 

művészeti tevékenységek több érzékszervre hatást gyakorló jelle-

gét (például a zene akusztikus és vibratorikus/vibrációs modalitá-

sainak összefüggéseit, a zene mint hallható, tapintható – akár szá-

mítógép segítségével – látható tulajdonságait); 

 a foglalkozások kezdetének vagy végének, valamely cselekvéssor 

megkezdésének, tevékenységek zenei aláfestésének alkalmazásá-

val az esztétikai elemek – akár rituálészerűen végzett – nevelési 

helyzetekbe illesztésével lehetővé tenni a tanulók számára egyes 

zenei motívumok, képek, mondókák ismétlődő felismerését. 

Minden tanulónál törekedni kell annak felmérésére, hogy melyek azok az 

élményforrások, melyek később beépíthetők szabadidős tevékenységének 

tartalmas eltöltésébe, és mely élményekből kiindulva lehet segíteni a tanu-

lót a szabadidős tevékenységek kiválasztásában, a pihenésben, relaxálás-

ban. 

A tevékenysé-

gekről felerősített 

szenzoros vissza-

jelzések adása 

A gyógypedagógus 

 a szenzoros (érzékeléssel kapcsolatos) visszajelzések segítése, 

utánzása, a különböző érzékelési modalitások összekapcsolása által 

segítse a tanulókat saját cselekvéseik érzékelésében, észlelésében; 

 tegye lehetővé, hogy a tanulók a zenehallgatás során, a zene ritmu-

sát követve mozoghassanak, táncolhassanak; testüket ritmusra 

mozgassák, azon doboljanak; alkalmazzon erre a célra kialakított 

hangszereket vagy használati tárgyakat, természetes anyagokat. 
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A tevékenységek során a tanulók minél több alkalommal kapjanak lehető-

séget a választásra annak érdekében, hogy egyre tudatosabban tudjanak 

részt venni a foglalkozásokon, majd azok egyes elemei beépüljenek a sza-

badidős tevékenységbe vagy az önálló játékba is. 

 

2. Az aktív cselekvés ösztönzése, elemi művészi tevékenységek végzése és a közös kreativitás 

élményének megtapasztalása 

Művészi tevé-

kenységek hoz-

záférhetővé té-

tele 

A gyógypedagógus ösztönözze a tanulókat önálló vagy közösen végzett cse-

lekvésre, tegye lehetővé számukra, hogy elemi művészeti tevékenységeket 

végezzenek vagy ezekben részt vegyenek; ennek során aktívan kipróbálhas-

sák az alkotás, a kreatív tevékenykedés élményét, és megtapasztalhassák, 

hogy befolyással vannak a dologi és emberi világra. 

 A fejlesztő nevelés-oktatás 

 tegye lehetővé zenei élmények megélését a zeneművek meghallga-

tása, az önálló vagy közös zenélés során: speciálisan kialakított 

hangszerekkel, közös, táncos improvizációval, énekléssel, a zenéhez 

kapcsolódó élmények és érzelmek megbeszélésével; 

 a tanuló befogadóképességének megfelelően tegye lehetővé az iro-

dalmi alkotások (ritmus, hanglejtés, hangulat, mondókák, versek, 

mesék, rövid történetek) megismerését, a megismert alkotásokkal 

kapcsolatos érzelmek, események, személyek helyzetének, dilem-

máinak megismerését és átélését; 

 nyújtson segítséget abban, hogy a tanulók – amennyiben képessé-

geik ezt lehetővé teszik – elsajátítsák a kézműves technikák alapvető 

fogásait; 

 tegye lehetővé, hogy a tanulók különböző játékos tevékenységek so-

rán (festékkel csöpögtetni, kézzel, lábbal, szájjal képeket rajzolni, 

színes port húzni, grafitot szétdörzsölni, gyurmát szétnyomni) érzé-

kelhessenek különböző formákat, tér- és színhatásokat, és közremű-

ködhessenek különböző formák, terek (dobozokból házat építeni, 

sátrat verni stb.) létrehozásában; 

 használja ki, hogy a közösen kialakított terek lehetőséget nyújtanak 

számos tapasztalat (szoros, tágas, otthonos, csendes stb.) megélé-

sére; 

 tegye lehetővé, hogy a tanulók minél többet kísérletezhessenek a kü-

lönböző anyagokkal, technikákkal önállóan is, a későbbiek során pe-

dig ezek jelenjenek meg mint önálló szabadidős tevékenységek. 
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A művészeti te-

vékenységek 

közösségi di-

menziójának ki-

aknázása 

Lehetővé kell tenni, hogy a tanulók megosszák egymással a kreatív tevé-

kenységek során felmerülő gondolataikat, kifejezhessék a társaik alkotására 

vonatkozó érdeklődésüket, véleményüket (a tanuló vagy a gyógypedagógus 

mutassa be a csoportnak az elkészült művet, a foglalkozás végén közösen 

nézzék át és beszélgessenek róla stb.). 

Olyan helyzetet kell teremteni, amelyben a tanulók megélhetik a közösen 

végzett kreativitás, az együttgondolkodás kihívásait és élményét. A közösen 

készített műalkotásokon, közösen végzett művészeti tevékenységeken – 

együtt festett kép, közös zenélés, éneklés, csoportos meseszövés stb. – ke-

resztül a tanulók megtapasztalják az együttalkotás közösségi jellegét, és azt, 

hogy az így létrehozott alkotás különbözik az egy ember által létrehozott 

műtől. 

A közös mesehallgatás és történetszövés – akár külső szakember bevonásá-

val – a dramatikus játékok eszköztárának, a drámapedagógia elemeinek be-

építésére ad alkalmat. A közös mesélés, meseszövés örömforrás, szabad al-

kotás, amely közelebb viszi a tanulókat saját élettörténetük megértéséhez, 

feldolgozásához, és lehetőséget teremt rá, hogy önmagukat egy közösség 

történetének szereplőjeként, döntések meghozójaként tapasztalják meg. 

A tágabb kultu-

rális művészeti 

és esztétikai vi-

lág hozzáférhe-

tővé tétele 

Lehetővé kell tenni, hogy a tanulók tapasztalatokat szerezzenek a mások ál-

tal létrehozott – akár egyetemes jelentőségű, akár a magyar és az európai 

kultúrát meghatározó – műalkotásokról, valamint részt vegyenek a helyi kö-

zösség életében jelentőséggel bíró kulturális eseményeken. 

A helyi nevezetességek és rendezvények (múzeum, koncert, természeti ér-

tékek stb.) meglátogatása lehetőséget ad a tágabb kulturális világ megisme-

résére, és egyben az integrált, közösségi programokban való részvétel lehe-

tőségét, illetve az elsajátított kommunikációs készségek gyakorlását is je-

lenti. 

 

3.5. Érzelmi és szociális nevelés – Az én pozitív megtapasztalása, megnyílás a közösség felé, 

a kommunikáció kulturált formáinak elsajátítása 

A személyes érzelmek kifejezése és a másik ember érzelmeinek megértése, a másokkal való 

együttműködés kialakulásának segítése az iskolai oktatás alapvető – a kommunikáció fejlesz-

tésével szoros összhangban álló – feladatai közé tartozik. A súlyos és halmozottan fogyatékos 

tanulók számára a szűkebb és tágabb közösségi életben való részvétel az egyik legnehezebben 

teljesíthető feladatot jelenti. A tanulóknak kezdetben lehetővé kell tenni, hogy önmagukat 

egyedi, autonóm lényként tapasztalják meg, és ilyenként képesek legyenek belépni egy közös-

ségbe, és részt venni annak életében. 



 

Szász Márton Általános Iskola  145 
 

 

1. Az „én” és a „nem én” elkülönülése, a másik személy valóságának és egyediségének megta-

pasztalása 

Az anyáról való 

leválás kísérése, 

segítése 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló és édesanyja (vagy elsődleges 

gondviselője) többnyire igen szoros kapcsolatban (szimbiózisban) élnek, a 

fejlesztő nevelés-oktatás kezdetén bizonyos esetekben még az „én” és a 

„nem én” elkülönülése sem megy végbe a tanulóban. Saját magát gondvise-

lője részeként, a gondviselőt önmaga kiterjesztett énjeként ragadhatja meg, 

fizikai és érzelmi állapotuk gyakran egymás tükörképe. 

A tanuló közösségbe kerülése az anyáról (gondviselőről) való leválás kez-

deti állomása is lehet, ezért az iskola feladata, hogy figyelembe vegye az 

ebből a helyzetből fakadó feszültségeket, és minden eszközzel segítse a szü-

lőket és a tanulót. 

Az emberi vi-

szonyok kialakí-

tásának segítése 

Az iskolai nevelésnek meg kell adnia azt a biztonságot és védettséget, ami 

felbátoríthatja a tanulót arra, hogy az általa megélt világtól a dologi világ s 

az abban élő személyek felé forduljon. 

A különböző 

élethelyzetekre 

adott érzelmi re-

akciók gazdagí-

tása 

A gyógypedagógus igyekezzen megérteni a tanuló érzelmi reakcióit, és ta-

nítsa a differenciált érzelmek kifejezését (tetszik – nem tetszik, szeretem – 

nem szeretem, fájdalom, félelem, büszkeség, szomorúság, lelkesedés, öröm 

stb.). 

 

2. Az „én” pozitív megélésének segítése, a szociális kapcsolatok megnyílásának támogatása 

Minden megnyilvá-

nulás megválaszo-

lása 

A tanulók minden megnyilvánulását énjük kifejeződésének kell tekin-

teni, és ügyelni kell arra, hogy szubjektív szükségleteik megértésre, fe-

lelősségteljesen kielégítésre kerüljenek. 

A tanuló néven szó-

lítása 

A tanulókban a nevükön történő megszólítás tudatosíthatja, hogy az 

egyes helyzetekben róluk van szó. Törekedni kell annak tudatosítására, 

hogy társaiknak – akik körülöttük vannak – is van nevük, és közösen 

tevékenykednek a nap folyamán. 

A saját testiség 

megélése és az én 

megtapasztalásának 

segítése 

A saját testiség lehetővé teszi a másik énjével való találkozást, és ez 

egyben az én kifejeződésének egyik első formáját adja. A gyógypeda-

gógus feladata, hogy a saját test megtapasztalásának sokféle útján gon-

doskodjon az én pozitív megéléséről és megismeréséről. 
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Az én megélése az 

önindította mozgás-

ban és a passzív 

mozgatás során ke-

letkező élmények-

ben 

Az önálló mozgás az én kifejeződése. A súlyos és halmozottan fogyaté-

kos tanulók esetében a mozgás gyakran erősen akadályozott vagy biz-

tonsági okokból mesterségesen korlátozott. A fejlesztés feladata a moz-

gás ösztönzése, segítése. Minden lehetőséget meg kell ragadni az önin-

dított mozgás kivitelezésére. A súlyosan mozgáskorlátozott tanulók szá-

mára a testmozgást és a helyváltoztatást segítséggel kell biztosítani. 

A környezet aktív 

felfedezésének (exp-

lorációs tevékeny-

ség) segítése 

Azáltal, hogy a tanulók környezetüket saját aktivitásukkal vizsgálják, és 

eközben megkülönböztetik a számukra érdekest az érdektelentől, saját 

énjüket közlik a körülöttük élők felé. A gyógypedagógus feladata, hogy 

segítse a tanulókat a világ jelenségei felé fordulásban, az élmények be-

fogadásában, az érdeklődésüknek megfelelő emberek, dolgok és esemé-

nyek megismerésében. 

 

3. Kapcsolatfelvétel és közös tevékenység, a szociális kapcsolatok pozitív jellegének megélése, 

a kommunikáció közösségi formáinak ösztönzése 

Az örömteli szociá-

lis kapcsolatok 

megtapasztalásának 

elősegítése 

A tanulók a közös játékkal, a mindennapi testápolás során szerzett pozi-

tív tapasztalatokkal ösztönözhetők arra, hogy újra és újra megnyíljanak 

környezetük felé. A másokkal teremtett biztonságos és örömteli kapcso-

latok kialakítására minden alkalmat meg kell ragadni. 

A spontán kapcso-

latfelvétel alkalmai-

nak megteremtése 

Olyan helyzetek kialakítása, amelyekben a tanulóknak alkalmuk nyílik 

arra is, hogy egymással kapcsolatot teremtsenek. A tanulók mintaadás-

sal és rávezető játékokkal is motiválhatók. 

A szociálisan elfo-

gadható jelzések 

megerősítése, a nem 

elfogadhatók 

leépítése 

A tanulók kommunikációjában gyakran megfigyelhetők olyan, a kör-

nyezet számára kellemetlen jelzések, melyeket célszerű fokozatosan le-

építeni, s helyettük olyan jelzéseket kialakítani, amelyeket a környezet 

is szívesen fogad, tudomásul vesz, és szívesen reagál rájuk. 

A gyógypedagógus feladata a jelzések és kifejezési formák fokozatos, 

az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő alakítása, továbbfejlesztése. 

Az új jelzések kialakításának sikere attól is függ, hogy a környezet egy-

értelműen jelzi, ha a tanuló a környezet számára nem elfogadható jelzést 

ad, és következetesen felkínálja az alternatív jelzést. 

A tanulók egymás 

közti kommunikáci-

ójának ösztönzése 

A tanulók az iskolába lépéssel új közösségbe kerülnek. A közösségben 

a csoporttagok – a megfelelő pedagógiai segítségadással – kapcsolatot 

teremthetnek egymással. A testi kontaktus, egymás tevékenységének 

látványa, egymás hangjának meghallása hatással van a csoporttagokra. 

Lehetővé kell tenni, hogy a csoport életében természetessé váljék a kap-

csolatteremtés és az egymással folytatott kommunikáció. 
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4. A közösségi kommunikációs formák megtanulása, alkalmazása 

A figyelemfelkel-

tés lehetőségének 

biztosítása 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók kezdetben ritkán rendelkez-

nek olyan szociálisan is elfogadható jelzésekkel, melyekkel felhívhatnák 

magukra társaik és nevelőik figyelmét. A mozgás sokszor olyan súlyos 

fokban akadályozott, hogy a másik megközelítése, megérintése – hacsak 

nem közvetlenül egymás mellett vannak – sem lehetséges. A fejkontroll 

hiánya vagy a vizuális érzékelés zavara miatt a szemkontaktus felvétele 

is akadályokba ütközhet. 

A gyógypedagógus feladata, hogy tanulónként olyan szociálisan is elfo-

gadható jelzést találjon és alakítson ki, amely alkalmas arra, hogy a ta-

nuló felhívja magára a figyelmet. 

Az üdvözlés for-

máinak tanítása 

Az üdvözlés a kapcsolatteremtés és a kommunikáció része. Jelzés a má-

siknak arról, hogy „én itt vagyok, és látom, hogy te is itt vagy”. Az üd-

vözlés: nyitás a másik felé. A gyógypedagógus feladata, hogy a megfe-

lelő pozicionálás után olyan jelzést találjon a tanulók számára, amivel 

önállóan és érthetően tudják üdvözölni a környezetükben lévőket. 

A kommunikáció 

fenntartásának se-

gítése 

Kommunikáció közben az érdeklődést fenn kell tartani. A gyógypedagó-

gus feladata, hogy a tanulóknak megtanítsa, hogyan tarthatják fenn a fi-

gyelmet kommunikáció közben (például gyakori visszajelzés hangjelzés-

sel, szempillantással, egyéb metakommunikatív eszközzel stb.), hogyan 

kommunikálhatnak minél hatékonyabban, ami elengedhetetlen a szociá-

lis kapcsolatok kialakításához. 

Az érzelmek ki-

nyilvánításának se-

gítése, a konfliktu-

sok kezelése 

A gyógypedagógus segítse a tanulókat érzelmeik differenciált kifejezés-

ében, és mások érzelmeinek, hangulatainak érzékelésében és megértésé-

ben. 

A kapcsolatokban előfordulhatnak félreértések, egyet nem értések, konf-

liktusok, ezért a tanulókat meg kell tanítani arra, hogyan viselkedjenek 

egy konfliktus során. A konfliktuskezelés természetét a tanuló képessé-

geihez, adottságaihoz kell mérni. 

Csoporton belüli 

aktivitás ösztön-

zése 

A csoporton belüli aktivitást befolyásolja a tanuló személyisége, önma-

gáról alkotott képe, csoporton belül elfoglalt helye, csoporton belüli kap-

csolatai, aktuális egészségi és érzelmi állapotai és kommunikációs haté-

konysága. Mindezen tényezők fejlesztésével, optimalizálásával a gyógy-

pedagógus segítse a tanulót, hogy minél aktívabban vehessen részt a cso-

port életében. 

 

5. A közösségben való viselkedés formáinak tanítása, a szűkebb és tágabb világ kommunikációs 

normáinak megtanulása és gyakorlása 
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A közösségi al-

kalmakon való 

aktív részvétel se-

gítése 

A tanulóknak meg kell tanítani a kulturált együttlét szabályait, az ezek so-

rán alkalmazható kapcsolatteremtés lehetőségeit. A közösségi alkalmakat 

– reggeli kör, étkezések, közös programok stb. – úgy kell kialakítani, hogy 

minden tanulónak módja legyen a kapcsolatteremtésre, ha igénye van rá. 

A megfelelő kap-

csolatteremtés 

formáinak kiala-

kítása 

A csoportban való létezés, az ott kialakított kapcsolatok után fokozatosan 

kell megtanítani a tanulóknak, hogy mi a különbség az ismerősökkel és 

idegenekkel való kapcsolat között. A közvetlen és a távolságtartó maga-

tartás jellemzőit, az ismerkedés elfogadható formáit meg kell ismerniük. 

A tágabb világ-

ban való viselke-

dés szabályainak 

elsajátítása 

Segíteni kell az iskolán kívüli színterekre jellemző viselkedési formák el-

sajátítását. Más és más az elfogadható viselkedés a játszótéren, a könyv-

tárban, az áruházban, az uszodában, az étteremben, vendégségben vagy 

éppen egy szalonnasütés alkalmával stb. Az oktatás során ezeket a normá-

kat is közvetíteni kell a tanulók felé. 

 

3.6. Fejlesztő gondozás – Önkiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés, az önállóság és ön-

ellátás képességének elsajátítása, az emberiszükséglet-kielégítés kultúrájának megismerése 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók testi szükségleteinek kielégítése, valamint az e 

területeken való önállóság megvalósításának elősegítése alapvető pedagógiai jelentőséggel bír, 

és nagymértékben hozzájárul a tanuló kommunikációjának, kognitív képességeinek – különö-

sen az érzékelés és észlelés funkcióinak – fejlődéséhez. Az önkiszolgálás és az egészséges élet-

módra nevelés magában foglalja az alapvető biológiai szükségletek kielégítésének – a kommu-

nikáció fejlődése szempontjából elemi jelentőséggel bíró – kezdeti lépéseit, a mindennapos te-

vékenységek tanítását és gyakorlását, valamint az emberi szükségletek életkoronként változó 

jellegének elismerését és megélésének segítését, illetve azok kulturális vonatkozásainak elsajá-

títását. 

Az önkiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés célja az önellátás szintjének emelése, a sze-

mélyi függőség és kiszolgáltatottság csökkentése, a mindennapos tevékenységekhez kapcso-

lódó alapvető életmódbeli ismeretek elsajátítása, valamint az emberi szükségletek kezelésének, 

kontrolljának és kulturált kielégítésének megtanulása. E területek a megtanult készségek kitün-

tetett gyakorlóterepei, a rögzülés és általánosítás eszközei, valamint a természetes kommuniká-

ciós helyzetek legjobb modellhelyzetei. 

Az önkiszolgálásra és egészséges életmódra nevelés célkitűzéseinek megvalósítása érdekében 

a testi higiénia biztosításához, az öltözés-vetkőzés, az étkezés segítéséhez a fejlesztő gondozás-
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nak nevezett gyógypedagógiai tevékenység elvei, feladatai és eljárásai alkalmazhatók. A fej-

lesztő gondozás megtervezése a gyógypedagógus és a szakmai team kompetenciája, míg gya-

korlati megvalósításában a személyi és/vagy (gyógy)pedagógust segítő munkatársak is közre-

működnek. A fentiekből eredően a fejlesztő nevelés-oktatás egymásra épülő és/vagy egymást 

kölcsönösen feltételező feladatai a következők: 

 

1. A kiválasztási folyamatok (vizelet- és székletürítés) érzékeltetése, együttműködés kialakítása 

az ehhez kapcsolódó tevékenységekben (pelenkázás), szobatisztaságra nevelés 

Megfelelő táplá-

lék biztosítása 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók esetében a kiválasztás, vala-

mint a vizelet- és székletürítés megkönnyítéséhez megfelelő étrend szüksé-

ges. A rendszeres és bőséges folyadékbevitel, a rostokban gazdag, változa-

tos étrend biztosítása hozzájárul a mozgásszegény életmódból és a gyomor-

béltraktus környékén tapasztalható izomműködési zavarokból fakadó ürítési 

problémák mérsékléséhez. 

Krónikus székrekedés esetén szükség lehet székletlazító termékek alkalma-

zására is, melyek nem károsítják a bélrendszert, de megkönnyítik az ürítést. 

Pozicionálás és 

masszázs 

A gyógypedagógus feladata a vizelet- és székletürítéshez szükséges optimá-

lis testhelyzet kialakítása. A tanuló mozgásállapotától függően ez lehet há-

ton fekvés (ellazítást biztosító, reflexgátló testhelyzet), oldalfekvés, legcél-

szerűbb azonban az ülő testhelyzet kialakítása és megfelelő stabilizálása (se-

gédeszközzel vagy anélkül). A függőleges testhelyzet önmagában jelentő-

sen megkönnyíti a vizelet- és székletürítést. A székletürítés segítésére az al-

hasi régió átmozgatása, a behajlított lábak váltakozó hashoz nyomása (bi-

cikliző mozgás), a vastagbél lefutását követő körkörös stimuláló masszázs 

szükséges lehet. A vizeletürítés segítésére a gyógypedagógus végezhet a hó-

lyag felett kopogtató masszázst. 

Szobatisztaság 

előkészítése és 

kialakítása 

A szobatisztaság kialakulásához megfelelő testi érzékelésre, testhelyzetre, 

lazítási képességre és bizonyos szintű kommunikációs készségre van szük-

ség. Feladat a lassú, óvatos, fokozatos vécére (bilire) szoktatás: térben (min-

dig ugyanott) és időben (rendszeres időközönként) strukturált tevékenység-

végrehajtás szükséges a szokássá váláshoz. Ugyanakkor észlelni kell a ta-

nuló jelzését, ha sürgősen vécére kell mennie. 

 A hely legyen megfelelően felszerelt a szükséges testhelyzet felvétele és 

stabilizálása érdekében, legyen megfelelő hőmérsékletű. Kezdetben a tanuló 

közelében kell maradni, esetleges fizikai segítségnyújtással támogatni szük-

séges a cselekvés sikeres végrehajtásában. Minden önállóságra való kezde-
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ményezést, törekvést értékelni kell, és követni a fokozatosan csökkenő mér-

tékű segítségnyújtás elvét. Fontos figyelembe venni a tanuló személyiségi 

jogait, és ennek érdekében olyan körülményeket kell kialakítani, hogy a ta-

nuló ne érezze magát frusztráltan ezekben a helyzetekben. 

 

2. A testápolás mint örömet adó élmény, a külső segítség elfogadása, az együttműködés kiala-

kítása, az alapvető tisztálkodási szokások kialakítása (fürdés, zuhanyozás, hajmosás, mosako-

dás, fogmosás, körömvágás), a tisztálkodás helyzeteiben a testi érzékelés, a dologi és emberi 

világról szerzett tapasztalatok biztosítása 

A tisztálkodási 

szituációk kiala-

kítása 

A tisztálkodási helyzeteket úgy kell kialakítani, hogy azokat a tanuló pozitív 

élményként élhesse meg. Az egyes lépéseket azonos helyszínen, azonos sor-

rendben, azonos eszközökkel (ismert mosdókesztyű, szivacs, fogkefe), azo-

nos – határozott, könnyen észlelhető – mozdulatokkal kell végezni, ezzel is 

segítve a szituáció felismerését, elfogadását, később pedig az aktív közre-

működést. 

A tisztálkodási helyzetek ideje illeszkedjék szorosan a napirend tevékeny-

ségeihez (étkezés előtt és után kézmosás, étkezés után fog- és arcmosás 

stb.), hogy a tanulók számára értelmet nyerjenek, kellő motiváció alakuljon 

ki. 

Pozicionálás és 

segítő eszközök 

alkalmazása 

Fürdetéskor legfőbb feladat a biztonságos, stabil testhelyzet kialakítása, ami 

lehetővé teszi a megfelelő ellazulást, valamint a testi érzékelést. Szükség 

esetén kádba helyezett ülőkék, csúszásgátló alátétek, fejpárnák, kapaszko-

dók alkalmazása segíti a testhelyzet kialakítását. A megfelelő ellazulás 

szükséges a testi ingerek optimális felvételéhez. 

Zuhanyozáshoz előnyös a zuhanyzószék vagy lehajtható ülőke használata, 

kapaszkodókkal kiegészítve. A törölközéshez stabil és kemény felület szük-

séges, esetenként peremmel ellátott pelenkázó, öltöztető hely, de a baleset-

megelőzés érdekében mindez megoldható a talajon, megfelelő matracalátét-

tel is. 

A kéz-, arc- és fogmosáshoz legcélszerűbb az ülő testhelyzet (mosdókagyló 

előtt) kialakítása és megfelelő stabilizálása, hogy a tanuló a tevékenységre 

tudjon koncentrálni, és abban részt tudjon venni. Az ülő testhelyzet jelentő-

sen megkönnyíti a személyi segítségnyújtást, a segítő fogások alkalmazását. 

A testápolás ki-

használása az 

egészség meg-

őrzésében, az 

A testápolás tevékenységei közben rendszeresen lehetőség nyílik a tanuló 

bőrének megtekintésére, így az esetleges felfekvés, a veszélyeztetett terüle-

tek (nyomáspontok, hajlatok) felfedezésére. A testápolás során ezeken a te-

rületeken a felfekvés megelőzése, illetve kezelése végezhető (hideg-meleg 
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egészséges élet-

mód kialakításá-

ban 

kezelés, masszázs, krémezés, hajlatok szárítása, szellőztetése, hintőporo-

zása). 

A fürdés, zuhanyozás a hőmérséklet változtatásával, szomatikus ingerlés, 

víz alatti masszázs alkalmazásával nemcsak a komfortérzetet javítja és a 

testséma kialakulását és differenciálódását segíti, hanem lazítja az izmokat, 

javítja a keringést. A tisztálkodást követő krémezés a bőr egészségének 

megőrzését segíti elő. 

A fog- és szájápolás hangsúlyozottan fontos a szájzár nehézségeivel küzdő, 

illetve a nem rágó tanulóknál. A fogmosás biztosítja a megfelelő szájhigié-

nét, az elektromos fogkefe fokozottan masszírozza a fogínyt. A hatás foko-

zására szájvíz használata is javasolt. 

 

3. Az öltözés, vetkőzés tevékenységeiben való együttműködés kialakítása és az önállóságra ne-

velés 

Az öltözés, vet-

kőzés optimális 

körülményeinek 

biztosítása 

Az öltözés, vetkőzés ideje szorosan illeszkedjék a napirend tevékenységei-

hez (levegőzés előtt felöltözünk, pelenkázás előtt levetkőzünk), hogy a ta-

nuló számára értelmet nyerjen, kellő motiváció alakuljon ki a tevékenységek 

vonatkozásában. Az öltözés, vetkőzés során mindig elegendő időt kell biz-

tosítani az egyes mozdulatok gyakorlására. 

A tevékenység megkezdése előtt minden szükséges ruhadarab legyen elő-

készítve, hogy a folyamatot ne kelljen félbeszakítani. 

Az öltözésben, vetkőzésben megcélzott egyre nagyobb önállóság elérése ér-

dekében fontos a könnyen kezelhető, praktikus és kényelmes ruházat kivá-

lasztása, amit a tanuló valóban önállóan fel-, illetve le tud venni. A ruhada-

rabok nyitásának, zárásának módja feleljen meg a tanuló kézhasználati 

szintjének (pl. gombok helyett tépőzár, cipzár; gumis derekú nadrág stb.). 

Pozicionálás és 

segítő eszközök 

alkalmazása 

Az öltözéshez, vetkőzéshez stabil és kemény alátámasztási felület szüksé-

ges, esetenként peremmel ellátott pelenkázó asztal, öltöztető hely, de a bal-

eset-megelőzés érdekében az öltözés-vetkőzés megoldható a talajon, meg-

felelő matracalátéttel is. 

Célszerű az ülő testhelyzet kialakítása és megfelelő stabilizálása (segédesz-

közzel vagy anélkül), hogy a tanuló a tevékenységre tudjon koncentrálni, és 

abban részt tudjon venni. Az ülő testhelyzet jelentősen megkönnyíti a sze-

mélyi segítségnyújtást, a segítő fogások alkalmazását. 

Az öltözés, vet-

kőzés kihaszná-

lása az egészség 

megőrzésében, 

Ha a tanuló kommunikációs jelzései nem minden esetben megbízhatóak, fo-

kozottan ügyelni kell a megfelelő öltöztetésre a betegségek és az időjárás 

okozta problémák elkerülése érdekében. 
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az egészséges 

életmód kialakí-

tásában  

Fokozottan ügyelni kell a ruházatra abból a szempontból is, hogy ne gyű-

rődjön, ne szorítsa a tanuló derekát vagy végtagjait, mert ez felfekvéseket, 

keringési problémákat okozhat. A ruházat legyen lehetőleg jó minőségű 

anyagból. A jó nedvszívó, természetes alapanyag a komfortérzet biztosítása 

mellett a bőrirritációk, felfekvések megelőzését is segíti. A ruházaton ne le-

gyenek felesleges zsinórok, zsinórzáró műanyag darabok, mert ezek balese-

tet (lenyelés, fulladás) okozhatnak. 

Az öltözés, vetkőzés során folyamatosan alkalom nyílik a tanuló ismeretei-

nek bővítésére, az egészség megőrzésére vonatkozóan is. A rendszeresen 

ismétlődő események, az évszakok váltakozása biztosítja az ismeretek fo-

lyamatos gyakorlását és ismétlő felidézését. A tanuló megérti, hogy mikor, 

milyen ruhadarabot kell viselni és miért. Fokozatosan megtanulja, hogy mi 

a teendő, ha süt a nap, esik az eső, fúj a szél, esik a hó. Eközben folyamato-

san fel kell hívni a figyelmét, hogy a helytelen öltözködésnek milyen káros 

következményei lehetnek az egészségére nézve (megfázás, napszúrás, le-

égés stb.). 

 

4. Az étkezés (evés, ivás) tevékenységeiben való együttműködés kialakítása és önállóságra ne-

velés 

Az étkezés, az evés és ivás nem korlátozható a biológiai értelemben vett táplálékfelvételre, ha-

nem legalább ugyanekkora arányban jelent lelki és szellemi örömforrást, s ezzel együtt szociális 

élményt. Félelmektől és frusztrációtól terhes szituációban, kommunikációs zavarokkal terhelt 

kapcsolatban valóban nehezen elképzelhető, hogy a sokszor mindkét fél számára nehézkes ét-

kezést örömteli élménnyé lehet alakítani. A fejlesztő gondozáson belül az étkezés tevékenysé-

geiben a zavarok leküzdése mellett a minél aktívabb közreműködés elérése a cél. Ennek érde-

kében a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

Az étkezés opti-

mális körülmé-

nyeinek biztosí-

tása 

Az étkezés (evés, ivás) helyzeteit úgy kell kialakítani, hogy azokat a tanulók 

pozitív élményként élhessék meg. Az egyes lépéseket azonos helyszínen, 

azonos sorrendben végezzék, ezzel is segítve a szituáció felismerését, elfo-

gadását, később pedig az aktív közreműködést. 

A megfelelő hosszúságú idő, a kellemes légkör és a nyugodt odafordulás 

lehetővé teszi a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók számára a táplá-

lékfelvétel problémamentességét. Az étkezés elején rá kell hangolódni a te-

vékenységre. A külső, zavaró körülményeket lehetőség szerint ki kell ik-

tatni. 

Az étel minősége, jellege és állaga, a tányéron való tálalás és a felkínált 

mennyiség mind-mind jelentősen befolyásolják az élményszerűséget. 
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Az étkezés rendszerint a napirendnek megfelelően, kötött időpontban törté-

nik, ez biztonságot nyújt a tanulók számára, a rendszeresség és az előkészü-

letekben való részvétel segít felkészülni a tevékenység végzésére. Ez növel-

heti a tevékenységhez szükséges motivációt. 

A tanulókkal való közös étkezés egyrészt legyen pozitív közösségi élmény, 

másrészt a mintaadás módszerével segíthetjük az étkezésben való részvétel 

fejlődését. 

A tevékenység megkezdése előtt minden szükséges alapanyag és eszköz le-

gyen előkészítve, hogy a folyamatot ne kelljen félbeszakítani. 

Az evésterápiás eljárásoknak a csoport életében mindig a rendszeres étke-

zési helyzetekbe ágyazottan kell megvalósulniuk. Az étkezésben megcélzott 

egyre nagyobb önállóság elérése érdekében fontos a tanuló által könnyen 

kezelhető eszközök kiválasztása. 

Pozicionálás és 

segítő eszközök 

alkalmazása 

Étkezéskor olyan testhelyzetet kell létrehozni, amely a tanuló számára biz-

tosítja a probléma- és félelemmentes táplálékfelvételt. A tanuló mozgásál-

lapota és mozgáskészsége határozza meg, hogy milyen testhelyzetben és 

milyen segédeszközök (ültető-modulos kerekesszék, kapaszkodók) haszná-

latával tudjuk megkönnyíteni a helyes testhelyzet felvételét és megtartását. 

A szájmotórium optimális működése, a légzés és nyelés megfelelő koordi-

nálása érdekében (reflexgátló) ülő testhelyzetet kell kialakítani, ezáltal a fél-

renyelés is elkerülhető. Megfelelő fejtámasz biztosítása szükséges hiányzó 

fejkontroll esetén. A testhelyzet legyen a tanuló számára ellazított, a segítő 

(gyógypedagógus) számára pedig kényelmes, nem fárasztó. Így a tanuló a 

tevékenységre tud koncentrálni, és abban aktívan részt tud venni. Az ülő 

testhelyzet jelentősen megkönnyíti a szem-kéz, száj-kéz és két kéz koordi-

nációját, valamint a gyógypedagógus szempontjából a személyi segítség-

nyújtást, a segítő fogások alkalmazását. 

Tanulónként egyénileg kell meghatározni, hogy milyen edényekből (tányér, 

pohár), milyen evőeszközökkel (kanál, villa) történjék az evés és ivás. 

Iváskor az életkori sajátosságoktól, a tanuló képességeitől függően a cumis-

üvegtől a pohárig kell kiválasztani a megfelelő eszközt, szem előtt tartva a 

minél hatékonyabb és minél önállóbb cselekvés-végrehajtást. Az önálló ét-

kezésnél nem baj, ha az étel szétmaszatolódik, a tanuló öltöztetésénél és az 

étkezési helyzet megteremtésénél gondoljunk erre. 

Az étkezés je-

lentősége az 

egészség meg-

őrzésében, az 

Ha a tanuló kommunikációs jelzései nem minden esetben megbízhatóak, fo-

kozottan ügyelni kell az étkezési szituációban a legapróbb jelzésekre, test-

mozdulatokra, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges balesetek (félrenye-

lés, hányás stb.). A megfelelő sűrűségű, állagú, méretű ételek segítik a rá-

gást, a nyelést és a megfelelő emésztést. 
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egészséges élet-

mód kialakításá-

ban 

Fontos, hogy tanulóknak mindig legyen lehetőségük több étel vagy ital kö-

zül választani. Ez az autonóm személyiség, az egyéni ízlés és a kognitív 

képességek fejlődése szempontjából jelentős. 

Az ételek kiválasztásánál fontos a változatos és egészséges étrend kialakí-

tása, hogy megelőzzük az emésztési és ürítési nehézségeket (lásd vizelet- és 

székletürítés). Törekedni kell arra, hogy a tanuló minél több fajta ételt meg-

ismerhessen, hogy minél változatosabb lehessen az étrendje. Fontos figye-

lemmel lenni arra, hogy a tanuló elutasít vagy elfogad bizonyos ételeket. 

Semmilyen körülmények között nem szabad ráerőltetni a tanulóra az „utált” 

ételt. 

Valamely ételre vagy alapanyagra való érzékenység esetén feltétlenül szük-

séges a megfelelő diéta összeállítása (dietetikus szakember segítségével). 

A fogak épségének megőrzése érdekében is fontos a rágás kialakítása és 

gyakoroltatása, az étkezés utáni fogmosás, az édes ételek és italok, valamint 

az étkezések közötti nassolás kerülése. 

 

5. Az egészséges életmódra való igény belsővé válása, az egészségtudatos tevékenységek 

előnyben részesítése, a szexualitással kapcsolatos ismeretek elsajátítása 

Az egészséges 

életmódra való 

igény belsővé 

válásának előse-

gítése 

A gyógypedagógus értesse meg a tanulókkal az egészséges életmód jelen-

tőségét, és azt, hogy felelősek saját egészségi állapotukért. Segítsen nekik 

abban, hogy önállóan is tegyenek egészségük megőrzéséért. 

A tanulókban tudatosítani kell, hogy bizonyos ételek, italok, tevékenységek 

milyen hatással vannak egészségi állapotukra, és hogy milyen speciális 

szempontokat kell figyelembe venniük a mindennapjaik során. 

Rendszeres 

mozgás és spor-

tolás 

Az iskola biztosítsa a tanulóknak a – képességeiknek megfelelő – sportolás 

lehetőségét, és motiválja őket arra, hogy az iskolán kívüli programjaik során 

is igyekezzenek sporttevékenységeket folytatni. 

Segítségnyújtás 

a szexualitás 

megértése terén 

Az iskola és a gyógypedagógus ismerje el a tanulók intimitásra és szexuali-

tásra vonatkozó igényeit, és segítse őket abban, hogy szükségleteiket és igé-

nyeiket felismerjék, és megértsék ezek jelentését és jelentőségét. 

Az iskola és a gyógypedagógus feladata, hogy segítséget nyújtson a tanu-

lóknak és családjuknak a szexualitással kapcsolatos problémák és feszültsé-

gek feloldásában, és – az egyéni adottságoknak megfelelően – támogassa a 

tanulókat a felnőtt szexuális szerepek fokozatos elsajátításában. 
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A tanuló fejlődésének értékelése  

A gyermekek saját egyéni fejlesztési tervek alapján kapják meg egész évben a komplex fejlesz-

tésüket. Az egyéni fejlesztési tervek a pedagógiai program figyelembe vételével készülnek el.  

A gyermekek számára nincs minimum követelmény, mindig önmagához képest értékeljük a 

fejlődésüket.  

Év közben folyamatosan szóban történik az értékelés a gyermekek és a szülők számára.  

Fél évkor írásban, saját szerkesztett táblázatban kidolgozott értékelési anyagot adunk a szülő 

számára a gyermek egyéni fejlesztési tervének megfelelően.  

Év végén írásbeli értékelés, a hivatalos központilag kiadott értékelési lapon történik. 

A fejlesztő nevelésben-oktatásban használatos eszközök jegyzéke  

• diavetítő  

• CD-lejátszó  

• különböző hangszerek (dob, csörgő, xilofon, kasztanyetta, furulya)  

• hangkazetta vagy CD óvodás dalokkal, megzenésített gyermekversekkel, relaxációs zenei  

• anyag  

• mozgásfejlesztő speciális eszközök: Wesco elemek  

• egyensúlyfejlesztő eszközök: billenőtálca, egyensúlytálca  

• hinta  

• kötél  

• testhenger  

• labdák (nyeles, óriás, szivacs, tüsi)  

• zsámolyok  

• kéz- és lábnyomok  

• bóják, karikák  

• babaszoba  

• babakonyha  

• játékpolcok  

• orvosi táska  

• telefon  

• kisautók  

• dömperek  

• mesekönyvek, leporellók  

• babák  

• plüss állatok  

• homok +homokozó játékok  

• minden egyéb eszköz, amivel a gyermekek szívesen játszanak, tevékenykednek  

• bábszínház  

• bábok  
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• fa fűzők  

• fa puzzlek  

• faliképek  

• képes kirakók  

• klipp-klapp könyvek  

• testséma könyvek fiú, lány  

• évszaktablók  

• minimat készlet  

• tükör  

• diafilmek  

• anyanyelvi applikációs készlet  

• emberek világa, állatok világa  

• növények világa, közlekedés  

• logiko primo keret, logiko primo kártyák  

• lateralitást fejlesztő eszközök  

• vastag és vékony ecset  

• nagygombú vízfesték, flakonos temperák  

• gyurma, agyag  

• színes papír  

• írólap  

• ragasztó  

• vizesedény  

• rajzlap  

• csomagoló papír  

• dekorkarton  

• olló  

• fonalak  

• termények (bab, búza, mák, rizs)  

• só-liszt gyurma  

• vatta  

• természetben található anyagok  

• minden egyéb eszköz, amit fel lehet használni és a gyermekek örömüket lelik bennük.  
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