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1. Bevezetés 

Az iskola neve: Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola  

Az iskola címe: 2100 Gödöllő, Dobó Katica utca 2. 

Az intézmény telefonszáma: 06/ 28 514-005 

E-mail: montagh.godollo@gmail.com 

Honlap: www.montagh.sulinet.hu 

Az iskola fenntartójának neve, címe: Dunakeszi Tankerületi Központ, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4. 

Az iskola alaptevékenységei: Szakmai alapdokumentumban foglaltak szerint  

Iskolánk a Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola mindig 

törekedett arra, hogy a ránk bízott tanulók képességét, pszichés sajátosságait, sajátos nevelési szükségletét 

figyelembe vegye. Ennek függvényében fogalmaztuk meg saját pedagógiai koncepciónkat és dolgoztuk át 

tantervünket.  

Intézményünk a Klebelsberg Központ által fenntartott és működtetett gyógypedagógiai, nevelési-oktatási 

intézmény, melynek beiskolázási területe elsősorban Gödöllő, másodsorban a Dunakeszi tankerülethez 

tartozó települések az iskola befogadó képességének függvényében.   

Általános iskolai, szakiskolai, készségfejlesztő iskolai képzéssel látjuk el a tanulásban, az értelmileg 

akadályozott és autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelését-oktatását, gyógypedagógiai 

fejlesztését. A tanulók az értelmi sérülés súlyossága szerinti differenciálással két iskolatípusban 

(tanulásban/értelmileg akadályozottak) kapják meg az eredményes iskolai beváláshoz szükséges speciális 

képzést, fejlesztést, különleges gondozást. Az autizmusban is érintett, intellektuális képességzavarban 

szenvedő tanulóink elhelyezését az határozza meg, hogy az autizmus spektrumán hol helyezkednek el. 

Enyhébb fokú érintettség esetében integráltan (tanulásban vagy értelmileg akadályozott osztályban), 

súlyosabb fokú érintettségnél szegregáltan (autizmus specifikus osztályban) folyik a nevelő/oktató 

tevékenység.   

A pedagógiai programunk szerepet vállal az iskola saját arculatának kialakításában, a pedagógiai folyamat 

formálásához állandó igazodási pontokat ad. Programunkban tükröződik az iskola nevelésfilozófiája, 

küldetése, az itt dolgozó pedagógusoknak a gyógypedagógiai nevelésről vallott nézete, a sérült gyermek, a 

szakma iránti szeretete és elkötelezettsége.  A gyógypedagógiai nevelésünk követendő mintát, szemléletet 

nyújt a pedagógusoknak, pedagógiai segítőknek és partnereinknek.  

Arra törekszünk, hogy iskolánk védelmet/védettséget nyújtson a gyermekek számára. Olyan hely legyen, 

ahol a tanulóink otthonosan, biztonságban érezhetik magukat. Ahol bevonjuk őket saját iskolai életük 

megszervezésébe, az értékeket, ismereteket fogyatékosságuknak megfelelő színvonalon, egyéni 

képességeiknek figyelembevételével sajátíthatják el. Ahol minden gyermek számíthat a pedagógusok 

jóindulatú segítségére, tiszteletben tartják személyiségüket. Szeretetteljes emberi kapcsolatokat igyekszünk 

kialakítani tanuló - tanuló, tanuló - nevelő, szülő - nevelő, nevelő - nevelő között. 

Mindehhez olyan iskolai légkört teremtünk, ahol az emberi, társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten 

alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát és  másságát is elfogadva. 
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1.1 Az iskola rövid története 

Az 1960-as években az értelmi fogyatékos gyermekek oktatása az Imre utcai általános iskola mellett 

működő összevont osztályokban történt. 1972 szeptemberére szerveződött a városban önállóan működő 

Kisegítő iskola, évfolyamonként 1-1 osztállyal. Az iskola a Gábor Áron utca 10-ben kapott helyet. Az 

intézmény feladatkörébe tartozott- az oktató-nevelő munka mellett - a városi és a járási iskolaérettségi 

vizsgálatok lebonyolítása, a végzett tanulók utógondozása és munkába állásuk megkönnyítése. 

1973 novemberében indult a Kisegítő iskola irányításával a városi logopédiai munka, majd megalakult a 

Nevelési Tanácsadó, szintén az iskola intézményeként. Az iskolához tartozott 12 általános iskola mellett 

működő 26 kihelyezett kisegítő osztály. A körzeti osztályok szakmai irányítása és felügyelete is az iskola 

feladatkörébe tartozott. Az 1975/76-os tanévben a tanulók létszáma 153, a tantestület létszáma 18 fő volt. Az 

intézményben váltott műszakú oktatás folyt. Kihelyezett osztályaink voltak a Petőfi téren és Királytelepen 

is. 1978/79-es tanévben a Gödöllői Városi Tanács jóváhagyásával indult a Kisegítő Továbbképző Tagozat.  

Iskolánk tanulói jelentős eredményeket értek el megyei, országos sport és kulturális rendezvényeken.  

Gödöllő adott otthont az évente megrendezett megyei atlétikai versenyeknek. Az Országos 

Gyermekszínjátszó Találkozót is iskolánk hívta létre 1985-ben. 

1985-ben költöztünk Királytelepre. Itt már egy kb. 100 éves épületben eddig is iskola működött, ezt 

egészítették ki egy új épületszárnnyal.  

1986-tól 1997-ig követőiskolaként vállaltuk fel a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs programot. A tanítás 

során szerzett tapasztalataink tették szükségessé a NYIK program adaptálását a hátrányos helyzetű, 

lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára. (Az 1-6.osztályra adaptált NYIK program a 

választható Pedagógiai program részét képezte.) 

2000-től az alsóbb évfolyamokon a Meixner-féle diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer használata 

terjedt el.  

2010. május 11-én kiadott új Alapító Okiratunk tovább bővítette tevékenységeinket és az ellátott gyermekek 

körét. Ekkortól intézményünk neve: Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Kollégáink már nemcsak az 

iskolánkban láttak el fejlesztő feladatokat, hanem Gödöllő város azon közoktatási intézményeiben is, 

amelyek integráltan oktattak sajátos nevelési igényű gyermekeket. Gyógypedagógiai ellátásunk teljességét 

és folyamatosságát biztosította a korai fejlesztés beindítása. Ettől kezdve intézményes keretek között 

fejlesztettük, segítettük, neveltük és oktattuk a városunkban lakó értelmi fogyatékossággal bíró gyermekeket 

1-25 éves korig. 

2012-ig iskolánk fenntartója Gödöllő város önkormányzata volt, majd 2013. 01. 01-től a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerülete vette át ezt a feladatot. Az átszervezés újabb 

névváltozással járt: Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nevet viselte iskolánk. Az 

intézmény alapdokumentumában foglaltak szerint iskolánk a szakszolgálat telephelyeként továbbra is ellátta 

a korai fejlesztést. 2014/2015. tanévtől kizárólag szakszolgálati feladatellátás keretében megbízásos 

szerződéssel vehettek részt benne szakembereink. Ez és a kötelezően bevezetett OKJ-s szakiskolai 

képzésünk miatt újabb intézményi átszervezés történt, melynek keretében nevünk is megváltozott: a 

2015/2016. tanévtől Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskola lettünk.  
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2013. 09. 01-től a törvényi előírásoknak megfelelően 23 éves korig látjuk el a tanulónépességet. Az új 

kerettanterv bevezetése előtt elkezdtük a mindennapos testnevelés megszervezését. Minden tanuló számára 

biztosítottuk a testnevelés és sportköri foglalkozásokon valón részvételt. 

2016/2017-es tanévtől fenntartói átstrukturálás miatt iskolánk a Dunakeszi Tankerületi Központhoz tartozik, 

2017. január 1.-től a fenntartói és működtetési feladatokkal együtt. Ennek eredményeként bővült az ellátott 

települések köre is. 

A szakképzésben történt újabb változás miatt 2017. 09. 01-től rövidült a nevünk Gödöllői Montágh Imre 

Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolára. 

20I7/2018-as tanévtől intézményünkben tapasztalható volt az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók 

számának jelentős és folyamatos emelkedése. A helyzethez alkalmazkodva létrehoztunk egy szegregált 

osztályt számukra. Napjainkban (2019/2020-as tanév) 3 autizmus specifikus szegregált osztályunk működik. 

Ebből 2 hagyományos osztálytermi és időbeosztással, 1 specifikusan kialakított protetikus környezetben, 

egyénre szabott időbeosztással és tanítási helyzetekkel. Közös szükséglet azonban az egyénre szabott, 

autizmus specifikus módszerek és eszközök alkalmazása.  

1.2  Az iskola életének, tevékenységének rövid bemutatása  

Intézményünkben a fogyatékosság jellegének megfelelő programok alapján gondoskodunk a 

tankötelezettség teljesítéséről, a társadalmi együttéléshez, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz, illetve a 

további fejlesztéshez szükséges alapvető képességek, ismeretek, neveltségi szint kialakításáról. A délelőtti 

oktató- nevelő munkához szorosan kapcsolódik az alsó és felső tagozaton, valamint a foglalkoztató 

csoportokban szervezett napközis foglalkozás. 

A tanulók differenciáltan, szükségleteiknek megfelelően részesülnek egyéni korrekcióban és korrigáló 

speciális fejlesztésben. 

Intézményünk gazdag hagyományrendszerrel működik, bensőséges, színvonalas házi ünnepségek teszik 

színesebbé életünket. 

Az idegen nyelv tanulása társadalmi igény. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál az általános iskola 7. 

évfolyamától javasolt tanórai keretben egy idegen nyelv tanítása, melynek keretében az egyéni igényekhez 

és képességekhez igazodva vesznek részt tanulóink. A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a 

hosszabb időkeretre, folyamatos gyakorlásra, játékos keretek között történő megvalósításra, 

helyzetgyakorlatokra. 

Nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a megfelelő környezeti kultúra kialakítására. Az alsó 

tagozattól kezdődően kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést. Tanulóink rendszeresen részt 

vesznek iskolai és iskolán kívüli sportrendezvényeken. 

Diákönkormányzatunk szerepet vállal az iskolai életben, a programok szervezésében. Ezek erősítik a 

tanulókban az iskolához tartozás érzését. Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységgel megtesszük a 

szükséges védő, óvó intézkedéseket. 

A tantestület elkötelezett, igényes szakmai munkára törekvő. A munka végzésének hatékonyabbá tétele 

érdekében munkaközösségek működnek. 

Intézményünk hosszú idő óta biztosít gyakorlati terepet a gyógypedagógus hallgatók, gyógypedagógiai 

asszisztensek tanulók számára.  
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1.3 Jövőkép 

Elsődleges célunk a tanulók minél önállóbb életvitelre való felkészítése, a társadalmi beilleszkedés 

elősegítése. A tanulási módszerek változatos használatával törekszünk a tanulók képességeinek 

kibontakoztatására, neveltségi szintjük javítására. Jövőképünkben kiemelt helyen szerepel az esély-

hátrányok csökkentése, a személyiség komplex fejlesztése.  

Fontosnak tartjuk minden területen a folyamatos fejlődést, nyitottságot, a korszerűség szükségességét. A 

változó tanulói csoportokhoz igazodó módszertani kultúra fejlődéséhez az intézményi jó gyakorlatok, 

innovációk, módszerek tudatos elemzése szükséges. 

A külső partnerekkel való hatékonyabb kapcsolat kialakítása az intézményi életbe való aktív bevonásukkal. 

Valljuk Charles Dickens gondolatait, melyet Pedagógiai Programunk küldetésnyilatkozatául választottunk:  

„Tégy minden jót, amire képes vagy, és tedd olyan csendben, ahogyan csak lehetséges.” 

Ezt az idézetet iskolánk valamennyi dolgozója teljes mértékben hitvallásának érzi. 
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2 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, 

értékei, szervezése, céljai, feladatai, színterei 

2.1  Pedagógiai tevékenységünk alapelvei 

Nevelés és oktatás 

Iskolánkban a legfontosabb feladat a tanulók korszerű ismereteinek és képességeinek, készségeinek 

kialakítása, bővítése, valamint személyiségük teljes körű fejlesztése. 

Ennek érdekében: 

 Nevelőmunkánk középpontjában a szeretet, a feltétel nélküli elfogadás áll, erre neveljük tanulóinkat is. 

 Pozitív, érzelmekben gazdag iskolai légkört teremtünk, amelyben gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi 

magát, ahol az emberi értékek mind teljesebb kibontakozása valósulhat meg. 

 A legfőbb érték és lehetőség a gyermekek formálódó és formálásra váró személyisége. Fontosnak 

tartjuk, hogy az értelmi képességek fejlesztése mellett hangsúlyt kapjon a sokszínű, személyiséget 

gazdagító érzelmi, erkölcsi nevelés. 

 Gazdag tevékenységrendszert kínálunk, amelyben minden gyermek valamilyen téren sikerhez jut. 

Önbizalmat építünk, hogy az ismeret elsajátítása, a tanulás élményforrást, a felfedezés örömét jelentse 

a gyermekek számára. Minden gyermekben a jót keressük, arra építünk. Az egyéni képességekhez 

igazodó differenciált készségfejlesztést – a korrekciós és terápiás eszközök, eljárások alkalmazását az 

oktatás egész folyamatában - az iskoláztatás tartama alatt mindvégig érvényesítjük. 

 Differenciáltan alkalmazott tananyag és pedagógiai eljárásrendszerrel felzárkóztatjuk a lemaradókat, 

fejlesztjük a jobbakat. 

 Fontosnak tartjuk, hogy sok pozitív élmény érje a gyermekeket, hogy életterük, az iskola kellemes, 

barátságos, esztétikus legyen. Változatos, élménydús iskolai életről, a szabadidő hasznos és tartalmas 

megszervezéséről gondoskodunk. 

 Iskolánk sporttevékenysége igen változatos és eredményes. Több tanulónk csak a sporthoz kapcsolódó 

foglalkozásokon, versenyeken jut örömökhöz, sikerélményhez. Ezáltal személyiségük nyíltabbá válik, 

önállósodnak. A sport nevelő hatását felhasználjuk személyiségük formálásában. 

2.2 Az iskolánk pedagógiai tevékenységének értékei 

2.2.1 Az emberi magatartás általános értékei 

Az emberi magatartás alapvető értékei a 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben különös 

prioritásként jelennek meg. Így: 

 emberközpontú, humanista 

 az EMBER tisztelete, megértése, segítése 

 a másság elfogadása  

 kezdeményezőkészség, döntési képesség 

 innovativitás 
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Ezeknek az értékeknek a személyiségbe való beépítésével a tanulók maguk is aktív részesei lehetnek egy 

derűs, harmonikus iskolai közösségnek. 

2.2.2 Az intézményünk által kitűzött értékek  

Célunk tanulóink számára biztosítani mindazon ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és 

képességeknek kialakítását és fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek 

ahhoz, hogy fejlődésük töretlen legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat.  

Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a tanulók érdeke határoz meg. Szeretnénk 

elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat tanulóink, kollégáink és a szülők is.  

Próbáljuk elérni, hogy iskolánk és környezete esztétikus, vonzó legyen. Törekszünk arra, hogy 

intézményünk hírnevét a közéletben folyamatosan erősítsük, iskolánkat nyitottá tegyük a többségi 

köznevelési intézmények számára. 

Az eddigi munkánk során megfogalmaztunk néhány olyan alapértéket, amelyeket a jövőben is szeretnénk 

közvetíteni:  

- emberiesség, szeretet, 

- tolerancia, önfegyelem, 

- őszinteség, bizalom, 

- egymás tisztelete, 

- segítőkészség,  

- becsületesség. 

A nevelés keretében törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások leépítésére. A személyiség 

fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, példaképek.  

Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai, feladatai, a pedagógiai eszközök és eljárások formái 

 Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményként célunk és egyben feladatunk, hogy az ellátás 

keretében biztosítsuk a sajátos nevelési igényű értelmileg és tanulásban akadályozott, autista 

gyermekek különleges gondozási szükségletéből adódó általános iskolai, szakiskolai és 

készségfejlesztő iskolai nevelését-oktatását. 

 Célunk, hogy az alap - és középfokú iskoláztatás idején az intézménnyel jogviszonyban lévő 

gyermekek, tanulók az életkoruknak, fejlettségi állapotuknak, szükségleteiknek megfelelő teljes körű 

gyógypedagógiai ellátást kapjanak a foglalkozásokon, a tanórán, a tanórán kívül, az egészségügyi és 

pedagógiai habilitációs foglalkozásokon valamint a gyermekvédelem, a kulturális, a szociális 

hátrányok enyhítése területén – az iskolára vonatkozó törvényi keretek között. 

 A tanulók életkorának, állapotának figyelembe vételével juttassuk el őket egyéni képességeik 

maximumára. 

 A sérülés specifikus fejlesztés az oktató-nevelő munka kiemelt céljaként a minél önállóbb életvitelre, 

eredményes szocializációra, és a pályaválasztásra, szakmatanulásra való felkészítést veszi figyelembe. 

 Elősegíteni a differenciáló és integráló pedagógiai módszertani kultúra megvalósulását. 

 Az iskolában folyó nevelés és oktatás fő feladata, hogy a gyermeki fogékonyságra, kíváncsiságra, 

érdeklődésre, nyitottságra építve elsősorban a következő készségeket, képességeket, tulajdonságokat 

alakítsa ki és fejlessze a tanulóinkban:  
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 a tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges alapvető készségeket  

 a kulturált magatartás és viselkedés, az emberek közötti kapcsolatok, az együttműködés helyes 

normáit és módszereit 

 a kommunikáció elfogadott formáit, különös tekintettel a tiszta, szép magyar beszéd használatára 

 az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat  

 aktivitást az egészséges környezet kialakítására és megőrzésére  

 a nemzeti értékek, hagyományok valamint az anyanyelv ismeretét, megbecsülését és tiszteletét 

 a család szeretetét 

2.3 Az intézmény szakmai munkájának irányítását, tervezését, szervezését, 

ellenőrzését az alábbi szakmai munkaközösségek segítik: 

 Alsós munkaközösség: 

- tagjai a tanulásban akadályozottak alsó tagozatának osztályfőnökei, napközis nevelői, fejlesztő és 

betanító pedagógusok, asszisztensek 

 Felsős/szakiskolai munkaközösség: 

- tagjai a tanulásban akadályozottak felsős/szakiskolás osztályfőnökei, napközis nevelői, betanító 

pedagógusok 

 Foglalkoztató/készségfejlesztő munkaközösség: 

- tagjai az értelmileg akadályozottak tagozatának osztályfőnökei, napközis nevelői, asszisztensek 

 Sport munkaközösség: 

- tagjai a testnevelők, testnevelést tanító pedagógusok 

 Autizmus specifikus munkaközösség 

- tagjai azok az osztályfőnökök, napközis nevelők, fejlesztő és betanító pedagógusok, akik autista 

tanulókkal foglalkoznak, asszisztensek 

2.4 Nevelési célok és feladatok a NAT és az SNI irányelve alkalmazása szerint 

2.4.1 Tanulásban akadályozottak 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a fejlesztési területek megegyeznek a Nat-ban 

leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni sajátosságokhoz igazodóan 

módosul. 

2.4.1.1 A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a teljes testi, lelki, szociális jólét állapota, amely 

lehetővé teszi az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a testi-lelki szociális kibontakozást. 

Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek megelőzése kiemelt feladatunk. Az 

erőnlétnek és a fizikai állóképességnek, mint a munkavégzés alapvető feltételének kiemelt szerepe van a 

tanulóink társadalmi beilleszkedésében. Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a rendszeres 

testedzésre. Tanulóink számára támogatást nyújtunk a kortárskapcsolatok alakításában. A konfliktusok 

megoldásához a pedagógus modellként szolgál, a konfliktuskezelési technikák elsajátítása, begyakoroltatása 

része nevelő munkánknak. A célok elérése érdekében keressük a tanulók családjaival az együttműködés 

lehetőségeit. 
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Az egészséges életre való felkészítés az iskola valamennyi színterén megjelenik. A lelki egészség alapja a 

sikeresen és örömmel végzett iskolai tevékenység.  

2.4.1.2 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A megfelelő önértékelés, a saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel bír, mivel a társas 

kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben elengedhetetlenül szükséges a reális énkép, a 

megfelelő önismeret. Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos visszajelzés, a belső kontroll erősítése, 

az önbizalom fejlesztése. 

2.4.1.3 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés 

A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, 

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a 

tudatos, felelős állampolgári léthez.  

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi 

beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő 

felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű. Az iskolai közösség élete, tanárainak 

példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, 

mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és 

a tisztesség, a türelem, a megértés, az elfogadás.  

A családnak kiemelkedő szerepe van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének és testi-lelki 

egészségének, közösségi létének alakításában. Nagyon fontos harmonikus családi minták és erkölcsi normák 

közvetítése a családi életre nevelésben, a felelős párkapcsolatok kialakításában, az esetleges családi 

életükben felmerülő konfliktusok kezelésében. 

A kooperatív csoportmunka segíti megtapasztalni az alkalmazott szabályokat, később pedig hozzájárul a 

munkavállalás során szükséges együttműködési készségek fejlődéséhez. Tanulóink a szükséges támogatással 

fokozatosan képessé kell hogy váljanak felelősségteljes döntések meghozatalára. 

2.4.1.4 Médiatudatosságra nevelés 

Tanulóink az egyéni sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a társadalmi érintkezést szolgáló 

információk megtalálására, értelmezésére, közvetítésére és alkotására. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink 

ismerjék fel a hiteles, megbízható és hasznos információkat. A pedagógus pedig választékos 

kommunikációval segítse ezt a folyamatot, valamint fejlessze digitális kompetenciáit. Rendszeresen 

használjon digitális eszközöket a nevelés-oktatás folyamatában, amelyeket a tanulók pszichológiai 

jellemzőinek megfelelően válogat és gyűjt össze. 

2.4.1.5 A tanulás tanítása, pályaorientáció 

Intézményünk biztosítja azokat az információkat és tapasztalatokat, amelyek a tanulók egyéni 

sajátosságainak megfelelően támogatják az életpálya-tervezést és a pályaorientációt. Fontos az egyénre 

szabott motiválás, az egyéni tanulási módok biztosítása, az élményt adó tanulási szokások kialakítása. Az 

életkori sajátosságokhoz illeszkedve törekszünk a tanulók saját tudásáról való reális ismeretek kialakítására, 

valamint a növekvő felelősségvállalásra a saját tanulásukért. Az egész életen át tartó tanulásra való 

felkészítés fontos a társadalmi integráció és a munkaerőpiacra történő sikeres belépés szempontjából.  
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2.4.1.6 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megértetésén keresztül képessé kell tenni tanulóinkat a 

társadalom megismerésére, a társadalomban elfoglalható helyük reális felismerésére, a társadalmi 

színtereken való eligazodásra értelmi képességeikhez mérten. Ki kell alakítanunk a tanulók attitűdjét, 

viszonyát önmagukhoz, szűkebb és tágabb környezetükhöz, a történelmi múlthoz. 

Fel kell készíteni őket a felnőtt lét és a tágabb környezet közügyeinek megismerésére, az állampolgári jogok 

és kötelezettségek érvényesítésére. A demokratikus jogok gyakorlására jó lehetőséget biztosít a 

diákönkormányzat működtetése. 

2.4.1.7 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Elengedhetetlenül szükséges a környezeti ártalmak és az emberi élet szükségleteinek összefüggéseire való 

rávilágítás, a helyes szokásrend kialakítása. Ehhez fontos a környezet adott szempontok alapján történő 

megfigyelése, a következtetések közös levonása. A szorosan vett természeti környezet ápolásának, 

gondozásának mindennapi feladatként kell jelentkeznie. A fenntartható életmódra, környezettudatos 

magatartásra való nevelés minden tanulócsoportban folyamatosan része a mindennapi oktató-nevelő 

munkánknak.  

A megfelelő szemlélet kialakításának és általánossá válásának alapvető megközelítése a motiváció 

kialakítása. A megerősítéshez az állandó ismétlés, a hitelessé tételhez a személyes példaadás a megfelelő 

módszer. 

2.4.2 Értelmileg akadályozottak 

2.4.2.1 Testi és lelki egészségre nevelés 

Az értelmileg akadályozott tanulóink fizikai-morfológiai adottságai a kóreredettől függően igen sokfélék 

lehetnek, ezért az általános - Nat-ban megfogalmazott - célkitűzéseken túl igyekszünk az egyedi 

adottságokra, szükségletekre és lehetőségekre is tekintettel lenni. A testi és lelki egészségre nevelés során 

érvényesítjük a korrekció és kompenzáció elvét. Szükség esetén együttműködünk vagy konzultálunk más 

szakemberekkel (ortopéd szakorvos, neurológus, iskolaorvos, konduktor, gyógytestnevelő, pszichológus, 

pszichiáter, családgondozó, védőnő). 

2.4.2.2 Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Kiemelt területe az értelmileg akadályozott tanulóink nevelésének, szoros összefüggésben az önállóság 

fejlesztésével. Ugyanakkor adottságaiknál fogva sokan töredékesen képesek kibontakozni ezen a téren. 

Tanulóinknál kiemelt feladat annak megtanítása, hogy ismerje fel és tudja kifejezni érzelmeit, legyen 

tisztában erősségeivel és ismerje fel saját határait, bizonytalanságait. Fontos, hogy legyen képes segítséget 

kérni és elfogadni, ehhez ismerje meg környezetében a segítő személyek körét. A szükségletalapú támogatás 

rendszerében képességeihez, adottságaihoz mérten optimális módon igazodjon el. 

2.4.2.3 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés 

A Nat által összefoglaltak konkrét helyzetekben, tanulóink saját életterére, napi kapcsolataira jellemző 

módon kell, hogy megjelenjenek. Kiemelt fontosságú nevelésük során a valószerűség, hitelesség, 

beláthatóság elveinek követése. Az egészséges öntudat fejlesztése mellett olyan szokásrendszer következetes 

jelenléte szükséges az iskolai nevelés során, amely interiorizálása (belső meggyőződéssé, élete részévé 

válása) a tanuló részéről elősegíti a hétköznapokban való eligazodást, a szükséges alkalmazkodást. 
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2.4.2.4 Médiatudatosságra nevelés 

Az értelmileg akadályozott tanulóink kommunikációs adottságai nagyon eltérőek, de tartalmi és/vagy formai 

tekintetben többnyire elmaradnak a korosztályi sajátosságoktól. Épp ezért kiemelt jelentőségű a beszélt és az 

írott nyelv használatának és befogadásának gyakorlása, fejlesztése tartalmi és formai, mennyiségi és 

minőségi szempontból egyaránt. Ahol jelentősebb akadályokba ütközik a szokásos csatornák alkalmazása, 

mindenképp indokolt az augmentatív és alternatív kommunikáció lehetőségei közül az adott tanuló számára 

legmegfelelőbb kiválasztása és tanítása, így biztosítva a kommunikáció jelentőségének és lehetőségeinek 

megtapasztalását. A médiahasználat ennek egyik eszköze is lehet. A médiumok, a különféle közösségi 

oldalak, információk megismertetése során kiemelten szükséges a felelősségteljes használatra tanítás, ezáltal 

az esetleges bántalmazások megelőzése, tekintettel arra, hogy az értelmi akadályozottsággal gyakran együtt 

jár a rejtett szándékok fel nem ismerése, a naivitás. 

2.4.2.5 A tanulás tanítása, pályaorientáció 

Sajnos esetükben nem várható teljes önállóság e téren. Pedagógusaink fő feladata a személyiség 

kibontakoztatása, a tehetséggondozás, az egyéni hajlamok, érdeklődési kör megismerése és tanulóink 

támogatása az ebben való kiteljesedésben. Az eredményes tanulási stratégiák, a leghatékonyabb 

segítségnyújtási formák egyénre szabottan, differenciáltan jelennek meg nevelő munkánkban. Fontos, hogy 

az egyént érintő döntésekbe mindig bevonjuk az értelmileg akadályozott tanulót, megfelelve a „semmit 

róluk nélkülük” alapelvnek. 

2.4.2.6 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet megismerésének és az ezekkel való 

harmonikus kapcsolat kialakulásának elősegítése. Tanulóink elsősorban saját élményeken keresztül, 

tapasztalás révén ismerkedhetnek nemzeti kultúránk értékeivel. A hazai - nem hazai; magyar - nem magyar 

kategóriákat többségük megtanulja értelmezni, és a sokszínűség, más nyelvek, kultúrák felfedeztetése, a 

kölcsönös tisztelet elemi megtapasztalása is elérhető. A nevelés egyik sarkalatos pontja az olyan szociális, 

kommunikációs, kognitív készségek fejlesztése, amelyek megkönnyítik és teljesebbé teszik a szűkebb és 

tágabb személyes, közösségi és társadalmi környezetben való eligazodást, részvételt. Ennek módja, mértéke 

nagy egyéni eltéréseket mutat, de túlnyomó többségük felnőttkorra is több-kevesebb támogatást igényel 

jogainak gyakorlásában, elemi kötelességeinek tudatosításában (pl. okiratok jelentősége), változó társas-

viselkedéses helyzetek megfelelő értelmezésében és az ezekhez való alkalmazkodásban. 

2.4.3 Autizmus spektrumzavarral élők 

Az autizmusban érintett tanulóink nevelésében is - hasonlóképpen az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek 

csoportjához - alkalmazhatóak a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területei. Esetükben az egyéni sajátosságuk 

figyelembevételével mindenképp szükséges a tanterv adaptálása. Amikor társuló nehézségként valamely 

érzékszervi, intellektuális vagy akár egyéb fogyatékosság is jelen van, kiemelt fontosságú, hogy az 

autizmust kell elsődleges sérülésnek tekinteni. Ha megfelelően adaptáljuk a tantervet és a taneszközöket, 

tanulmányi előmenetelük is sikeresebb lesz.  A tananyagba minden esetben be kell emelni a kommunikáció, 

a társas viselkedés, az érzelmek tanítását és a tanultak általánosítását. Az autizmus súlyosságát, az 

intelligenciát, a nyelvi képességeket és tanulóink motivációs bázisát, érdeklődési körét egyaránt szükséges 

figyelembe venni. 
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2.4.3.1 A testi és lelki egészségre nevelés 

Kiemelkedő feladatunk gyermekeink érzelmi biztonságának megteremtése, a pozitív, reális énkép és 

önértékelés támogatása, az autizmusból fakadó bizonytalanságok okán kialakuló szorongás megelőzése, 

oldása. Az egészséges életmódra való törekvés során szerepet kap a helyes étkezési, önkiszolgálási szokás, 

rendszeres mozgás, illetve megfelelő pihenőidő eltöltése iránti igény kialakítása. Az iskolai étkezés tanítása 

az egyéni különbségeket, a szenzoros érzékenységet és az esetlegesen fennálló étkezési zavart figyelembe 

véve történik. A testi fejlettségüknek, adottságaiknak megfelelő egészségtudatos táplálkozásra való 

ösztönzésük fontos célként jelenik meg. A napi rutinná vált, rosszul berögzült szokások leépítése, a nem 

megfelelő arányú tápanyagbevitel elkerülése és az új ételek elfogadásához szoktatás során a fokozatosság 

elvét követjük. Az önkiszolgálási készségek kialakítása és fejlesztése minden osztályfokon megjelenik, 

azonban a személyre szabott megsegítés formája és tempója nagy eltéréseket mutathat. Emellett az 

autizmussal élő tanulók ugyanúgy átélik a serdülőkor testi és érzelmi változásait, mint ép társaik, viszont 

rugalmatlan gondolkodásuk nehezíti annak megértését, feldolgozását, esetleges kezelését. A szexuális 

nevelés az iskolai színtéren is fontos szerepet kell, hogy kapjon. A társadalmilag elfogadott viselkedéses 

megoldások kialakításában a családok számára hatékony segítséget kell nyújtania az iskolának, mivel a 

szociális megértés sérülése e területet speciálisan nehézzé teszi. A viselkedésproblémák megelőzése 

hatékony kezelése hozzájárul a testi-lelki egészség megőrzéséhez, ez pedig kiemelt feladata iskolánknak. 

2.4.3.2 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Gyermekeink önmagukról való tudásának bővítése fontos feladatunk. A tanulás lehetősége a kognitív 

képességstruktúrájuk figyelembevételéhez alkalmazkodva igen széles palettán mozog. Az autizmussal élő 

tanulóinknak fokozottan meg kell tanulniuk saját viselkedésük kontrollálását, ezzel együtt a kooperációt. Az 

iskolában a szociális normákat direkt módon is szükséges tanítanunk, mivel azok spontán megértése és 

elsajátítása korlátozott. A sikerélményekhez juttató, a gyermek érdeklődését és motivációs bázisát szem előtt 

tartó protetikus környezet segíti a reális önértékelés és pozitív énkép kialakítását. Az enyhébben érintett 

tanulóinknál hangsúlyos szerephez jut a személyiségformálás és a saját személyiségük megismerése. A 

személyiségnek vannak alapvető jegyei, ismérvei, viszont dinamikusan változhat, folyamatosan fejlődhet. 

Ennek az alapvetésnek figyelembevételével történik a fejlesztés. Fontos feladat tanulóinkkal megismertetni a 

külső és belső tulajdonságaikat, önmaguk és társaik főbb erényeit, erősségeit, nehézségeit azért, hogy 

nemcsak önmagukat, hanem társaikat is el tudják fogadni. 

Pozitív énkép kialakítása, önismeret fejlesztése: 

Jelentős kihívás a saját erősségeikkel és gyengeségeikkel való ismerkedés segítése a legkülönfélébb 

szinteken. Az alábbi attitűd tanítása kiemelt feladat: hibázni emberi dolog, azokból tanul az ember, de 

mindig fejlődhet, új dolgokra jöhet rá. A szorongó, kudarckerülő magatartású tanulónál elengedhetetlen az 

okok feltárása, ezen keresztül a közös problémamegoldás. Az autizmussal élő tanulókra jellemző a 

végrehajtó működések zavara, ezért az önálló cselekedtetés tanításakor hosszabb időintervallumot 

igényelhetnek, s az alatt is speciális megsegítésre van szükségük. A segítségkérés tanítása és felismertetése 

kommunikációs és kognitív képességeik figyelembevételével történik. 

Érzelmi tudatosság fejlesztése: 

Az érzések azonosításának tanítása mindennapos feladat tanulóinknál, emellett bizonyos kognitív szint 

elérésekor érzéseik és viselkedésük kapcsolatának megismertetése is megjelenik. Az érzelemszabályozás 

fejlettsége meghatározza majd a társadalomba való beilleszkedésük mértékét, ezért minden autizmusban 

érintett gyermeknél szükségszerűen tanítandó terület. Az érzelmi tudatosságnak jelentős része lehet az 

elmeolvasás tanítása is, mely már megkíván egyfajta kognitív fejlettségi szintet. 
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Társas tudatosság kialakítása, fejlesztése: 

A kommunikációs-szociális gátak jelenléte nehezíti a társas tudatosság kialakulását. A beszélő 

gyermekekeink számára nagy segítség lehet az asszertív kommunikáció tanítása és átültetése a gyakorlatba. 

Emellett a különböző konfliktusmegoldások elsajátítása minden osztályt érintő kihívás. A kedves, 

barátságos viselkedésminták alkalmazása nemcsak osztályszinten jelent előrelépést, hanem az iskolai és a 

társadalmi közegbe való integrálásukat is segíti. A különböző helyzetek kezelése autizmus specifikus 

megsegítésekkel láthatóvá és érthetővé tesz olyan kontextusokat, melyekkel bármikor találkozhatnak az 

iskolán kívüli életben is. 

Önmenedzsment fejlesztése: 

Az autizmusban érintett tanulóink számára elengedhetetlen a problémamegoldó és saját megküzdési 

stratégiák tanítása, ezzel pedig egyfajta tudatosság kialakítása a társas helyzetekben. Előfordulhatnak 

nehézségek indulatkezelés terén is, melynek oldása céljából különböző konfliktuskezelési technikákat 

tanulnak. A pozitív és negatív következmények kihangosítása segíti a megértést pedagógusuk által, ezzel 

könnyíti az adaptációt a különféle társas közegekben. 

2.4.3.3 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés 

Az autizmussal élő tanulók esetében az önkéntes feladatvállalás nehezített, azonban annak értékének 

azonosításával, saját szerepük és lehetőségeik felismerésével lehetségessé válhat. Az önkéntes 

feladatvállalás segítheti az együttműködési és problémamegoldó képességeik fejlődését, és pozitívabb 

énképhez vezethet. Mivel saját, önállóan kialakult értékítélettel alig rendelkeznek, sebezhetőbbé, 

veszélyeztetettebbé válnak a társadalomban. Irányítást igényelnek: mikor vállaljanak önkéntes feladatokat és 

mikor ne. Ugyanakkor iskolai kereteken belül is törekedni kell arra, hogy megtapasztalhassák az 

együttműködésre alapozott segítést és annak hatásait. 

Az autizmussal élő tanulóinknál nem várható intuitív szociális megértés, spontán belátáson alapuló 

alkalmazkodási, szabálykövetési, önérvényesítési képesség és felelősségvállalás. A helyes mintákat csak 

ritkán követik akaratlanul és a rugalmas szempontváltás sem jellemző rájuk. Alapvető nevelési cél sérülésük 

súlyosságának megfelelően az énkép és önismeret fejlesztése, önmaguk és mások érzelmeinek felismerése, a 

saját gondolatok és érzelmek kifejezése és a társadalmi együttélés íratlan szabályainak explicit módon 

történő tanulása. Az iskolai szokásrendszer, házirend, az osztály rendjének, szabályainak megtanítása az 

érintettségük mértékének megfelelő kognitív szinten történik. A nehézséget okozó alapvető kommunikációs 

formák és szociális rutinok tanítása és gyakorlatba ültetése céljából lehetőség szerint különböző 

sérülésspecifikus kiscsoportos foglalkozásokon (babzsákos foglalkozás és beszélgetőkör/reggeli kör) is részt 

vesznek osztályon belül. 

A család szerepe az autizmussal élő tanulóinknál is kiemelkedő jelentőségű. Az iskola alapvető feladata, 

hogy segítse az érintett családokat a célok kitűzésében és megfelelő nevelési stratégiák alkalmazásában 

gyermekük sérülése és személyiségük figyelembevételével. A neurotipikus gyermekekre pozitívan ható 

nevelési módszerek sok esetben az autizmussal élő társaikra nem, vagy éppen negatívan hatnak. A 

különböző nevelési elveknek közelíteniük kell egymás felé a két színtéren, mert az ellentmondásos 

bánásmód káros. Különösen a szociális-kommunikációs készségek általánosítása, illetve a rugalmasabb 

gondolkodás és viselkedés elősegítése szempontjából fontos az együttműködés és a következetesség a 

gyermek életében. A családdal való kapcsolattartáson keresztül mintát is kívánunk adni a gyermeknek, és a 

családot, mint első és alapvető közösséget tartjuk számon a tanuló életében. 
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2.4.3.4 Médiatudatosságra nevelés 

A médiatudatosságra nevelés kiemelt jelentőségű az autizmussal élő tanulók nevelésében, mivel ők 

különösen veszélyeztetettek lehetnek a különböző közvetített médiatartalmak meg nem értése, félreértése 

miatt. A rugalmatlan viselkedésszervezésük és lehetséges letapadásaik miatt könnyen függőségek 

áldozataivá válhatnak. Ugyanakkor a különböző médiumok lehetővé teszik, hogy a kommunikációs és a 

szociális gátjaikat csökkentve tanulhassanak és teremthessenek kapcsolatot. Az online felületek lelassítják, 

ezáltal érthetőbbé teszik számukra a szociális interakciókat, segíthetik őket a kapcsolatteremtésben és 

kapcsolattartásban. A valóság és a virtuális valóság megkülönböztetésének elemi példáival az értelmező, 

kritikai gondolkodás alapozása segíthető, hiszen az internethasználat veszélyeinek ismertetése, 

megbeszélése szociális történeteken keresztül zajlik vizuális magyarázatokkal. 

2.4.3.5 A tanulás tanítása, pályaorientáció 

Az autizmussal élő tanulók sajátos kognitív képességstruktúrával, nehézségekkel és a kommunikációs-társas 

helyzetek értési nehézségeivel léteznek. A tanulás sérülésükből fakadóan nehezített.  Az oktatási-nevelési 

folyamatot, a megértést, a beszéd és a folytonos szociális közvetítés nehezíti, míg a vizuális megsegítések és 

az infokommunikációs eszközök segítik. A tanítás során az egyéni motivációs bázisuk figyelembevétele 

elengedhetetlen. Sok esetben az összefüggések felismerése, illetve a centrális koherencia zavarából fakadóan 

a lényegkiemelés, a lényegtelen információk kiszűrése nehezített számukra, ezáltal segítségre szorulnak 

tanulás közben. A különböző algoritmusok, törvényszerűségek megtanításával, egyéni stratégiák, 

forgatókönyvek megismertetésével önállóbb tanulásra, ismeretszerzésre lesznek képesek. 

A minél nagyobb fokú önállóság támogatása kiemelkedően fontos iskolai feladatunk. Az érintett tanulók 

esetében az önállóság megalapozása még hangsúlyosabb, mivel számos alapkészség korlátozottabban van 

jelen, (pl. rugalmasság, együttműködési képesség, végrehajtó működés). Az életvezetési lehetőségeik az 

egyéni képességstruktúrájuktól, motivációs bázisuktól, szociokulturális hátterüktől, állapotuk súlyosságától, 

sérülésük jellegétől és sok más szemponttól függ. Az elérhető felnőttkori önállóság nagy egyéni eltéréseket 

mutathat. A pályaorientáció során a munkaképességek mellett a szociális-kommunikációs fejlettséget és a 

viselkedéses mintázatot is figyelembe kell venni. 

2.4.3.6 Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Kiemelten fontos a minket körülvevő természeti és társadalmi környezetre vonatkozó ismeretek bővítése, a 

megfelelő kapcsolódás és viszonyulás kialakítása környezetünkkel. Az autizmussal élő tanulóink 

beilleszkedésének segítése a makro- és mikrokörnyezetükbe iskolai feladatunk. Az ő kapcsolódásuk 

környezetükhöz és nemzeti kultúránkhoz közvetlen élményeiken, saját megtapasztalásaikon keresztül 

történhet meg lehetőség szerint speciális érdeklődési körüket is figyelembe véve. 

Hozzáférhetővé kell tenni számukra azt a tudást, amely segítségével gondolkodási és szociális-

kommunikációs készségeket tudnak kialakítani, s mely lehetővé teszi részvételüket szűkebb és tágabb társas 

környezetükben.  Ennek során minőségi és mennyiségi eltérések egyaránt megfigyelhetőek, többségük 

jelentős támogatást igényel. Az önmenedzselést direkt módon szükséges tanítani, jogaik gyakorlása kevésbé 

teszi őket majd sebezhetővé, támadhatóvá, kizsákmányolhatóvá, így veszélyeztetettségük is csökken, s az 

életvezetésüket is pozitívan befolyásolja. A társadalmilag elfogadott viselkedésmódok elsajátíttatása és azok 

betartatása, a társadalom írott és íratlan szabályaihoz való alkalmazkodás tanítása iskolán belül a családdal 

együttműködve lehet igazán eredményes. Az új, társadalmilag nem elfogadott magatartásminták leépítése és 

szabályozása, illetve helyettük adekvát minták követésének oktatása a viselkedés súlyossága alapján kiemelt 

feladat. 
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2.4.3.7 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A környezet célzott megfigyelése, felfedezése, a környezettudatos létezés kialakítása mindennapos 

feladatunk. A fejlesztés a közvetlen, mindennapi élettel kapcsolatos tapasztalatokon alapul, ezzel is segítve a 

tanultak adaptálását, gyakorlatba integrálását. Elsődleges célunk a helyes szokásrend kialakítása. 

2.5 Kulcskompetenciák  

2.5.1 Tanulásban akadályozottak 

A Nat-ban alapvető célként meghatározott kiemelt kompetenciaterületek fejlesztése enyhe értelmi 

fogyatékos tanulóink esetén fontos nevelési-oktatási elvárásként jelenik meg. Ennek biztosítása 

elengedhetetlen társadalmi integrációjuk szempontjából, s különös hangsúlyt kap az önálló életvezetés, a 

munka világába való beilleszkedés érdekében. 

2.5.1.1 Alapkompetenciák 

Az alapkompetenciák teszik lehetővé a többi kompetenciaterület fejlesztését. Ezáltal a tanulók használható 

tudáshoz jutnak, ami kiemelten fontos az enyhe értelmi fogyatékos tanulóink esetében is. Az írás, olvasás, 

számolás, a térben és időben való tájékozódás, valamint az IKT-eszközök alapszintű használata lehetővé 

teszi, hogy képesek legyenek önálló ismeretszerzésre. Fontosnak tartjuk a tanulók pozitív viszonyulásának 

kialakítását a feladatokhoz és az élethelyzetekhez. Ezen feltételek megteremtése az egész nevelési 

folyamatunkon végighúzódik. 

2.5.1.2 A tanulás kompetenciái 

A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezniük, amit az 

alapkompetenciák biztosítanak. Tanulóinkat támogatjuk abban, hogy megtalálják saját érdeklődési körüket, 

hogy minél több tanulási technikát ismerjenek meg és ezek alapján képessé váljanak majd saját tanulási 

stratégia kialakítására. Segítjük tanulóinkat abban, hogy lehetőségük legyen a metakogníció (gondolkodásról 

való gondolkodás) gyakorlására, tudatos alkalmazására, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítására. 

2.5.1.3 A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhe értelmi fogyatékos tanulóinknál a közlés és befogadás 

szóbeli ágát javasolt a középpontba állítani. Az anyanyelv elsajátíttatása során – a tanulók egyéni 

sajátosságaihoz való igazodás mellett – alapelvünk nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a 

folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. Az iskola 

valamennyi színterén kiemelt feladat a kommunikációs kultúra fejlesztése.  Tanulóink többségénél 

kommunikációs nehézséggel, a beszéd területén érzékelhető funkciózavarral szembesülünk. A magyar nyelv 

a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze is. A tanulóink nevelésében kitüntetett helye van. 

Az anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja a kívánt eredményt, amely az egyén 

képességének és beszédállapotának figyelembe vétele mellett a beszédnek, mint összetett folyamatnak a 

fejlesztésére irányul. A „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, felhívó) megfelelően, elemi formáiban 

(közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban (élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. 

Az anyanyelvi kommunikáció célja szókincsfejlesztés és gazdagítás, a növekvő igényű helyes 

nyelvhasználat erősítése, a nyelvi hátrányok csökkentése.  

Feladata az eredményes olvasás-, írástanulás feltételeinek megteremtése, e speciális készségek kialakítása, 

megerősítése.  
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Kiemelkedő szerepe van a nyelv rendszerére, a helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátításában. 

Az irodalmi ismeretek célja, hogy különböző műveken keresztül gazdag tapasztalatokhoz juttassa a 

tanulókat a világról, az emberi természetről, az érzelmekről. 

A magyar nyelv és irodalom műveltségi területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás 

kialakításában, az önműveléshez szükséges képességek fejlesztésében. 

Az idegen nyelv tanításának alapvető célja a kellő motiváció és késztetés a nyelv tanulása iránt, 

sikerélményekhez juttatni a tanulót. Az idegen nyelvi kommunikáció mint kiemelt kompetenciaterület az 

enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. Az idegen 

nyelv elsajátítása során a tanulók olyan nyelvi tevékenységekben vesznek részt, amelyek értelmi 

szintjüknek, fejlettségüknek megfelelnek. A hallási észlelés, a figyelem, az emlékezet fokozott fejlesztése 

mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák meg. A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a 

nagyobb időkeretre, a folyamatos gyakorlásra, a játékos helyzetekben történő megvalósításra, a 

helyzetgyakorlatokra. 

A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerep jut az egyszerű élethelyzetek modellezésének, ismert 

helyzetek, tartalmak idegen nyelven történő értelmezésének. 

Természetes része a tanuló tanórai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, amelyet párhuzamosan 

használnak az idegen nyelvvel együtt. A nyelvtanulás középpontjában a motiváció fenntartása, a hallott 

szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés stb.) megértése, fejlesztése áll. Az idegen nyelv tanítása során törekszünk 

a digitális technológia kínálta eszközök, lehetőségek kommunikációs célú alkalmazására. 

Fejlesztési feladatok 

a) Beszédszándék: Az idegen nyelven történő megszólaltatás gátlásainak oldása. Szükségletek, 

motívumok felébresztése az idegen nyelv tanulása iránt.  

b) Beszédértés: Egyszerű - a témához kapcsolódó - kérdések felfogása, megválaszolása. Kérdések, 

igények egyszerű kifejezése. 

c) Beszédkészség: Egyszerű kérdések megfogalmazása és azok megválaszolása. 

2.5.1.4 Digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása az esélyegyenlőség megteremtése és a 

minél önállóbb életvitel támogatása szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Az online zaklatás gyakori 

megjelenése miatt tanulóinknak ismerniük kell a biztonságos eszközhasználatot, valamint a digitális 

tartalmak létrehozásával kapcsolatos etikai szabályokat is. A munka, a szabadidő és a tanulás egész életen át 

ívelő folyamatai során a digitális eszközök használata, az így megszerzett információk feldolgozása és 

alkalmazása is a digitális kompetenciákat igényli. Tanulóink számára fontos a megbízható információk, az 

online biztonság, a digitális eszközök társadalmilag elfogadott formáinak alkalmazása a kommunikáció 

során, illetve azok alapvető szabályainak ismerete a társadalomban való részvétel érdekében. Az egyéni 

sajátosságokat és az informális társadalmi elvárásokat figyelembe véve a középpontban a munkához, az 

életvitelhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és készségfejlesztés áll.  

2.5.1.5 Matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A matematikai kompetencia fejlesztése során elsajátíthatók és gyakorolhatók a gondolkodási műveletek (pl. 

problémamegoldó gondolkodás), továbbá a funkcionális képességek (érzékelés, észlelés, felidézés, 

emlékezés, figyelem, képzelet). A matematikai kompetencia birtokában a tanuló rendelkezik azzal a 

képességgel, hogy a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyait felfedezi, képessé válik arra, hogy a 

tapasztalások útján megszerzett matematikai tudást praktikusan fel tudja használni a mindennapi élet 
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különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanítás- tanulás folyamatában döntően a társadalmi lét során 

létrejött helyzetekben ismertetjük meg a matematikai tartalmakat  

Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel, a konkrét élethelyzetekkel összekapcsolt tapasztalatszerzés és 

matematikai tevékenység, a szabálytudat és a stratégiahasználat kialakítása, valamint a mindennapokban 

használható tudás biztosítása. A gyakorlás folyamán, a kognitív képességeket szem előtt tartva növelhetjük a 

tanulók intellektuális kapacitását. 

2.5.1.6 Természettudományos és technikai kompetencia  

A természettudományos kompetencia fejlesztésekor feladatunk tanulóinknál a gyakorlati jellegű 

természettudományi műveltség, az egységes természettudományos világkép kialakítása. Fontos a 

mindennapi életet érintő, konkrét tényeken, tapasztalatokon alapuló egyszerű következtetések levonásának 

és az erre alapozott döntéshozatalnak a tanítása. Kiemelt feladatunk a tanulók egészségvédelmi, 

betegségmegelőzési és környezeti ismereteinek bővítése. Célunk a mindennapi életben előforduló 

természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése. 

2.5.1.7 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Tanulóinkat támogatnunk kell a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában. Ehhez elengedhetetlen 

a pozitív énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képessége. Az eltérő képességeknek 

megfelelően készítjük fel a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági helyzet adta kihívásokra (változó 

egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok). A kapcsolati kompetencia megléte segíti az 

enyhén értelmi fogyatékos tanulót abban, hogy megtalálja helyét, feladatát a családi munkamegosztásban és 

felkészüljön a közügyekben való részvételre. A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái 

fejlesztése során - a tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit figyelembe véve - a tartalmakat 

sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva biztosítja. Az önismeret, a kapcsolatteremtés, 

kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi beilleszkedést a felelős társadalmi 

részvételt. 

A tanulóknak egyéni képességeket figyelembe véve biztosítunk ismeretszerzést a célszerű gazdálkodás, a 

pénzhasználat és a fogyasztás, valamint a rövidebb és hosszabb távú élethelyzetek tervezése kapcsán. E 

területen az érintett tanulók igen nagy eltéréseket mutatnak.  

2.5.1.8  A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem csak az 

intellektuális tényezők függvénye, ezen a területen nagy szerepe van a motivációnak és az érzelmeknek is. 

Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő tapasztalatszerzés, a nyitottság, az 

értékítélet kialakítása. Az esztétikai-művészeti kifejezőképesség lényege a kreativitás fejlesztése.  

2.5.1.9  Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A munkavállalói és innovációs kompetenciákhoz szükséges ismeretek, képességek és attitűdök alakítása, 

formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanulási-tanítási folyamatban 

törekszünk arra, hogy a tanuló minden esetben saját cselekedeteinek tükrében ismerje fel lehetőségeit, 

próbálja elérni céljait. A munkavégzésre való szocializálás, a munkavállalói magatartás kialakítása, az 

egyéni élettervezés elősegítése, az önálló életvezetés megalapozása a társadalmi beilleszkedés fontos eleme. 

A pénz értékével és a mértékletességgel kapcsolatos alapvető ismeretek megszerzése és az ezzel kapcsolatos 

összefüggések megértése bizonyos kognitív képességek birtokában lehetséges. A minél nagyobb fokú 

önállóság és ezzel az önállóbb életvezetés elérése kapcsán gondolni kell azokra a gyermekekre, akik később 
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gazdasági döntéseket hozhatnak, vásárolhatnak, pénzt kezelhetnek, így ezek előkészítése már alsó tagozaton 

elengedhetetlen számukra. 

2.5.2 Értelmileg akadályozottak 

Az értelmileg akadályozott tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja miatt a Nat 

kulcskompetenciáinak fejlesztése is egyéni, individualizált módon valósulhat meg. Mindazonáltal a 

fejlesztésnek vannak olyan átfogó elemei, amelyeknek egységesen érvényesülniük kell. 

Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely meghatározza a többi területen való sikerességet is. Ugyanakkor 

nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az egyes kompetenciaterületek nem elszigetelten, hanem 

kölcsönhatásban jelennek meg és fejlődnek. 

2.5.2.1 Alapkompetenciák 

Az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását, a köznevelésben eltöltött egész idejét áthatja az 

alapkompetenciák fejlesztése. Abban az esetben, ha ezen kompetenciák valamelyike nem vagy nehezen 

fejleszthető a szokásosnak tekinthető célkitűzések mentén (pl. verbális önkifejezés, szövegértő olvasás), az 

egyén képességeihez igazodó korrekciós-terápiás támogatásra van szükség (pl. kiemelten sok közvetlen 

tapasztalatszerzés, augmentatív kommunikáció). Ahol a speciális módszerek sem vezetnek eredményre, 

kompenzációt kell biztosítani (pl. alternatív kommunikáció, képes napirend, speciális markírozás, vagyis az 

egyén számára jól értelmezhető és követhető vizuális jelzések, piktogramok, iránymutatók, vezetőcsíkok 

elhelyezése, felfestése a téri tájékozódáshoz). Elengedhetetlen a korábban részletezett személyre szabott, 

egyéni felméréseken alapuló tanulási utak meghatározása és tágabb időkeretbe helyezése. 

2.5.2.2 A tanulás kompetenciái 

A Nat-ban meghatározott kapcsolódó ismeret, készség és attitűd kialakulása részlegesen várható el értelmi 

akadályozottság esetén. Ez távlati, ideális célkitűzésként értelmezhető, és a fejlesztést kis lépésekre, 

részcélokra kell bontani, az egyes tanulók képességstruktúrájához igazodva (v.ö. önállósági szintek, 

differenciálás leírásával). Különös figyelmet kell fordítani a motiváció kialakítására, illetve fenntartására, az 

én-tudatosság, a saját értékek és lehetőségek felismerésének fejlesztésére. Elsődleges cél a szűkebb, majd 

tágabb környezetben való eligazodás, a közösségi részvétel különféle szerepköreire való felkészülés, a minél 

önállóbb életvitel kialakítása. 

2.5.2.3 A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

A kommunikációs kompetenciák fejlesztése általános, tág értelmezésben megfeleltethetők a Nat vonatkozó 

célkitűzéseinek. Nélkülözhetetlen az információ befogadásához, az elemi gondolkodási műveletek hatékony 

működéséhez. Elsődleges a kommunikációs szándék felkeltése/fenntartása, a kommunikációs csatornák 

hatékony alkalmazása mind a megértés és információszerzés, mind az önkifejezés tekintetében. Mivel a 

társas helyzetek, kapcsolatok alapja, a szociális készségek fejlesztése szempontjából is kiemelten 

fejlesztendő terület. A más nyelvekkel való ismerkedés opcionális, sok értelmileg akadályozott tanuló 

esetében nem megvalósítható. Néhányan azonban rendelkezhetnek a szükséges alapképességekkel, és 

általános adottságaikhoz képest jó nyelvelsajátítási képességük lehet. 

2.5.2.4 A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák alapjaiban megfeleltethetők a Nat elvárásainak. A készségszintben, illetve a 

támogatási szükségletben lehetnek jelentős egyéni eltérések. A hamis információk kiszűrése, valamint a 

lehetséges visszaélések elkerülése érdekében fokozottan figyelmet kell fordítani a „gyanús”, „bizonytalan” 
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internetes tartalmak felismerésére, a megfelelő kapcsolati személytől való segítségkérésre, a támogatott 

döntéshozatal gyakorlására. A verbális kommunikációra képtelen tanulók esetén helyettesítő/kiegészítő 

jelleggel egyaránt alkalmazunk különféle IKT-eszközöket. 

2.5.2.5 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A gondolkodás kompetenciái megfelelően adaptálva jól értelmezhetők az értelmileg akadályozott tanulókra 

is. Különös figyelmet kell fordítani a meglévő képességek fejlesztésére, a látókör szélesítésére (v.ö. 1. A 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló), az elemi kritikai érzék, óvatosság alakítására, miközben meg kell 

tartani / ki kell alakítani a környezet iránti nyitottságot, kíváncsiságot is. Alapcél az egyszerű logikai 

összefüggések felismerése, az ismeretek minél rugalmasabb, eltérő kontextusokban való hatékony előhívása 

és alkalmazása. 

2.5.2.6 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Az értelmileg akadályozott ember számára kiemelten fontos terület, mivel nagy valószínűséggel hosszú 

távon, egész életen át valamilyen közösségi ellátásban fog részesülni. Az egyéni és közösségi javakat 

szolgáló tevékenységek, készségek gyakorlása a személyes jóllétnek is egyik alappillére. A saját 

személyiség, a külső és belső tulajdonságok ismerete, a viselkedésszabályozás alapjai, az együttműködési 

készség (ki)alakítása, a társas kapcsolatok szabályrendszerének megismerése kiemelten fejlesztendő. Cél a 

harmonikus, reális önértékeléssel, pozitív énképpel rendelkező személyiség kibontakoztatása. Fontos a 

helyes önellátási-önkiszolgálási szokások (beleértve a napirend, az egészséges életmód), a tanuló önmaga és 

környezete iránti igényesség kialakítása. Kiemelten fontos, hogy a tanuló érdeklődéséhez, igényeihez mérten 

megfelelő nemi és szexuális nevelést biztosítsunk, mint az önazonosság, én-tudatosság integráns része. Mint 

minden nevelésben, kisebb korban a szokások kialakítása van inkább előtérben, de az értelmileg 

akadályozott tanulóknál is fontos, hogy fokozatosan megtanulják az önálló felelősségvállalást. Ennek 

kardinális kérdése, hogy a tanuló felismerje a lehetőségek és lehetséges következmények közötti 

összefüggéseket, tudja, hogy mit jelent a következmények vállalása, és felismerje, hogy mikor van szüksége 

segítségre a lehetséges következmények feltárásában (támogatott döntéshozatalra való felkészítés). Ez 

leginkább konkrét élethelyzetekhez, eseményekhez kötötten valósulhat meg. 

2.5.2.7 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A Nat leírásában foglaltak megvalósulásában nagyobb szerep jut az érzelmi alapú megközelítésnek. A 

kreativitás, az alkotótevékenység sok értelmileg akadályozott ember számára az önkifejezés alapvető 

eszköze. Ennek elemei épülnek be a felnőttkori foglalkozásterápiás tevékenységekbe is. Sok esetben ez a 

szabadidő tartalmas eltöltésének egyik módja lehet. Külön figyelmet kell szentelni e téren a kiemelkedően 

teljesítő tanulók tehetséggondozására. 

2.5.2.8 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A vonatkozó kompetenciák megfelelően adaptált értelmezésben megfeleltethetők a Nat leírásának. 

Elsődleges a pályaorientáció: adjuk meg a lehetőséget, hogy a tanuló különféle területeken próbálja ki 

magát. Ezáltal felszínre kerülhetnek erősségei, egyben érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot végezhet. 

Fejlesztendő területek a kitartás, a munkafegyelem, az adott tevékenység jelentőségének belátása, a 

munkavállalói szerepkörhöz igazodó viselkedési normák gyakorlása. Ettől elválaszthatatlan, hogy a tanuló 

tisztában legyen az alapvető jogokkal, amelyek munkavállalóként megilletik. A különféle eszközök, 

nyersanyagok, munkafolyamatok célirányos megismertetése is szükséges. Tudatossá kell tenni a 

különbséget a precíz teljesítményelvárás és a kreativitás, az alternatív megoldások lehetőségei között. 
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2.5.3 Autizmus spektrumzavarral élők 

2.5.3.1 Alapkompetenciák 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók esetében az alapkompetenciák fejlesztésekor is igen nagy 

egyéni eltérésekkel kell számolni, nem csupán a tipikus kortársakhoz képest, hanem a csoporton belül is. 

Az alapkompetenciák megszerzése és megszilárdulása jellemzően tágabb időkeretben valósul meg, mint a 

tipikus kortársak esetében. Az alapkompetenciák fejlesztése is az egyéni felmérésen alapuló egyéni 

fejlesztési terv szerint történik. 

A beszéd, olvasás, írás, szövegalkotás, mennyiségekkel, számokkal, idővel kapcsolatos ismeretek 

elsajátítása gyakran mechanikus, ezért feltétlenül szükséges a megszerzett ismereteket valós 

élethelyzetekben alkalmazni. Az írott és beszélt nyelv funkcionális használatának elsajátítása 

kulcsfontosságú, annak spontán fejlődése nem elvárható. 

A szociális kommunikáció és a rugalmas gondolkodás minőségi sérülése akadályozza a nyelv és beszéd 

rugalmas, funkcionális használatát, az absztrakt szimbólumok rugalmas kezelését. A pozitív attitűd 

kialakításához sikerélményt nyújtó, egyénre szabott tanulási helyzetek kialakítása szükséges. 

2.5.3.2 A tanulás kompetenciái 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóink számára a hatékony és önálló tanuláshoz szükséges 

feltételek megteremtésekor figyelembe kell vennünk a motiváció, az énkép és önismeret sérülését esetleges 

hiányát. Felmérések segítségével egyéni fejlesztési célokat határozunk meg. A tanulás tanítása alkalmával a 

már meglévő ismeretekre, tudásokra, képességekre, illetve a kialakulóban lévő készségekre építünk. Az 

önállóság elősegítésében kiemelt fontosságú az élő nyelv és a szociális közvetítés helyettesítése, kiegészítése 

egyénre szabott vizuális környezeti támpontokkal.  

Előnyt élvez a munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése, mely nagyban befolyásolja a felnőttkori 

kimenetelt. A tartós, irányítható figyelem, a motiváció, a tanulás céljának, jelentőségének megértése, a 

csoportos helyzetben való tanulás kognitív és viselkedéses feltételei nehézséget jelenthetnek az önálló és 

hatékony tanulás során.  

Erősségek lehetnek, hogy a saját érdeklődés mentén nagyon erős belső motiváció figyelhető meg, illetve, 

hogy a kontroll iránti erős igény következtében növelhetjük az önállóságot a választás lehetőségével. 

2.5.3.3 A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

Autizmus spektrum zavar esetén elsődleges cél, az egyén képességeihez mérten a kommunikatív 

kompetencia megteremtése függetlenül az adott személy verbalitás szintjétől. Ahhoz, hogy ezt elérjük 

szükséges lehet valamely alternatív kommunikációs eszköz bevezetése és alkalmazása. Az autizmusban való 

érintettség minden esetben hatással van a szókincsre, a jelentésre,  a nyelvtan és nyelvi funkciók 

elsajátítására, rugalmas alkalmazására. A megfelelő személyközi kommunikációt és a nyelvi úton történő 

ismeretszerzést elősegítő képességek hiányozhatnak, vagy sérültek lehetnek. Ezért a fejlesztés fő célterülete 

a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az információcsere eszköze.  

Az írott vagy hallott szöveg megértését nehezíti a szószerinti értelmezés. A tanuló egyéni sajátossága 

határozza meg, hogy szintetikus módszert globális előprogrammal - már néhány szókép felismerése után 

tanítjuk-e a betűket -, vagy globális módszerrel - a teljes szókép-készlet megtanítása után  - tanítjuk meg az 

olvasásra.  
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A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

 Írásmozgás – kordináció fejlesztés. 

 Vizuális percepció fejlesztése. 

 Vonalvezetési gyakorlatok, iránymozgás, íráskészség megalapozása. 

 Érzékelés és észlelés fejlesztése.  

 Alapvető kooperációs képesség kialakítása. 

 Figyelem fenntartása, koncentrálása kommunikációs helyzetekben. 

 Közös figyelmi helyzet fenntartása. 

 Tekintetiránykövetése. 

 Téri relációk megértése és kifejezése. 

Fejlesztési feladatok: 

 Expresszív és receptív szimbolikus kommunikáció megerősítése. 

 Már tanult helyzetekben a különböző kommunikációs funkciók használata (kérés, segítségkérés, 

elutasítás, válaszadás, élménymegosztás) szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel. 

 A kommunikációs partner figyelmének felhívása verbálisan, vagy bármely gesztussal. 

 Instrukciók megértése. 

 Élethelyzethez kapcsolva a jövő és a múlt idő időhatározóval bővített mondat megértése. 

 Az egyes számú személyes névmások megértése, az „én” saját magára való vonatkoztatása. 

 Az olvasott szöveg megértésének segítése a jelentés illusztrálásával, tárgyak bemutatásával, képekkel, 

cselekvésekkel. 

 Az olvasástanítás segítése az autizmussal élő személy számára konkrét, érthető jelentéssel bíró 

tartalom, mely az egyén mindennapi tapasztalataival összefügg.  

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az autizmussal élő tanulók esetében sérülhet, vagy hiányozhat az idegen nyelv rugalmas, a kommunikációs 

partnerhez igazodó használata. Nehézséget jelenthet számukra a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és 

vélemények valódi megértése és kifejezése, annak ellenére, hogy a nyelv mechanikus elsajátítása 

megtörténhet. Ezért kiemelt fontosságú, hogy az idegen nyelv tanításakor annak funkcionális használatára 

fektessük a hangsúlyt. Nehézségek a szociokulturális és interkulturális készségek területén mutatkozhatnak. 

Amennyiben az anyanyelvi kommunikáció területén markáns nehézségek jelentkeznek, felmerül a tantárgy 

vagy egyes tananyagrészek értékelése alóli felmentés szükségessége. 

2.5.3.4 A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák fontos szerepet töltenek be az autizmus területén, hiszen a különböző tantárgyi 

tartalmak elsajátítása digitális tananyagok beépítésével jól támogathatók, ezzel megelőzve a társas 

helyzetekből adódó nehézségek megjelenését. Nagy előny, hogy az autizmussal élő személyek egyénre 

szabott autizmusspecifikus támogatásai IKT-eszközökön elérhetőek (pl. AAK, a tevékenységszervezést és 

az adaptív viselkedést támogató vizuális algoritmusok). Azonban figyelni kell arra, hogy a túlzott 

eszközhasználat következtében tevékenységrepertoárjuk és kapcsolataik ne szűküljenek be.  
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2.5.3.5 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

Autizmus spektrum zavar esetén erősség lehet a kvantitatív és kvalitatív adatok összegyűjtése, 

rendszerezése, az információk különböző logikai eljárásokkal történő átalakítása, értelmezése és elemzése. 

Nehézséget okozhat azonban az adatok értelmezése, a rugalmas problémamegoldás és az információk 

alkalmazása a mindennapi élet során. 

Fejlesztési feladatok 

 Megközelítési lehetőségek: alternatívák tanítása és választható stratégiák tanítása. 

 Önellenőrzés biztosítása pl.: pipalista, javítókulcs. 

 Gyakorlati módszerek alkalmazás: vizuális algoritmusok, választótáblák stb. 

 A mennyiségekkel kapcsolatos szóhasználat elsajátítása és a rugalmas viszonyítás tanítása. 

 A mindennapi életben való gyökereztetés a műveletek tanításakor.  

 A matematikai készségek kialakítása, és ezen készségek alkalmazásának kivetítése a mindennapi 

életre.   

2.5.3.6 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Autizmusban való érintettség estén a szociális és állampolgári kompetencia elsajátításához mélyebb 

szociális megértés feltételezhető. Azonban, mivel e tanulók esetén sérült a szociális megértés, előnyt 

élveznek a tények, ismeretek, együttélési szabályok elsajátítása. Ezért az önismeret és a közvetlen szociális 

környezet megismerése nagyon fontos és direktben kell tanítani a társas viselkedés szabályainak ismeretét és 

betartását. Ezen felül kiemelt szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok 

megismertetése, a saját viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, a szociális normáknak tanítása is. 

Hangsúlyos az érzelmi biztonság megteremtése (fizikai és társas), a pozitív, reális énkép és önértékelés 

támogatása, a fejlődési zavarral gyakran együtt járó szorongás megelőzése, oldása. Ezek megtanítására a 

speciális módszerek és eszközök alkalmazása elengedhetetlen (Én-könyv, Személyes napló, protetikus 

környezet, viselkedésmódosító eljárások stb.). 

Nehézséget jelent a történelmi idővonal, a képzelőerő, az elvont, szociális jelentést hordozó fogalmak 

megértése. 

2.5.3.7 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A különféle művészetek sokoldalúan támogathatják az autizmusspecifikus egyéni fejlesztést. A művészeti 

tevékenységek a tartalmas szabadidő egyéni és társas eltöltésében is jelentős szereppel bír. A művészeti 

nevelés alkalmával minden esetben figyelembe kell venni az egyéni képességeket és szükségleteket, ennek 

megfelelően a differenciálás, a részvételre való biztatás és a sikerélmény biztosítása elengedhetetlen. 

Autizmus esetén nehézséget jelenthet a szenzoros alul- vagy éppen túlérzékenység, a grafomotoros 

ügyetlenség, a nyitott, kreativitást és önálló döntéseket igénylő feladatok megoldása, illetve az elvont 

szimbólumokkal kapcsolatos megértés. A nehézségek mellett előfordulhatnak erősségek is, mint pl. a 

különböző művészeti ágakban megjelenő tehetség.  A tehetség többek között megnyilvánulhat kiváló zenei 

hallásban, a zenei művek interpretálásában, a vizuális alkotás bármely formájában. Nagyon fontos, hogy a 

tehetség kibontakozásának támogatása, illetve az adott területen meglévő érdeklődés és motiváció 

kiaknázása a társas kommunikáció fejlesztésében megjelenjen.  

2.5.3.8 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák szükséges ismeretek, képességek és attitűdök 

alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanítási-tanulási 
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folyamatban a tanuló minden esetben saját cselekedeteinek tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni 

céljait. Tudja fogadni mások segítségét, tudjon segítséget kérni és adni. 

A végrehajtó működések zavara, illetve a  naiv tudatelméleti sérülése miatt e kompetencia fejlesztésekor 

autizmus spektrum zavarban sokféle képesség, készség célzott, egyénre szabott, intenzív fejlesztése 

szükséges. Sérül, illetve hiányozhat a tervezés, szervezés, irányítás, hatékony kommunikáció, csapatmunka, 

kreativitás képessége.  

A felnőttkori munkavállalásra való felkészítés, az egyén erősségeihez illeszkedő foglalkozások körének 

meghatározása prioritást kap. Kiemelkedően fontos területek a önellátási és életviteli készségek, a munkához 

kapcsolódó készségek és a munkahelyi viselkedés tanítása. Az autizmussal élő tanulók számára érthetőbbé 

válnak az összefüggések, ha az ismeretek valódi élethelyzetekben, cselekvésbe ágyazottan jelennek meg. Az 

alapvető gazdasági összefüggések megértése komoly kihívást jelentő feladat. E területen az érintett tanulók 

igen nagy eltéréseket mutatnak.  

2.6 Nevelési –oktatási szakaszok és a hozzárendelt célok és feladatok 

2.6.1 Tanulásban akadályozottak 

1. Előkészítő szakasz (nyújtott első osztály)  

2. Alapozó szakasz (2 - 4. évfolyam) 

3. Gyakorló szakasz (5 - 8. évfolyam) 

4. Fejlesztő szakasz (9E - 10. évfolyam) 

2.6.1.1 Célok 

1. Előkészítő szakasz  

Az óvodából bekerülő gyerekek az első évfolyam követelményeit egy tanítási évnél hosszabb idő alatt 

teljesíthetik. Ezt nevezzük nyújtott első osztálynak, amely lehetővé teszi, hogy az első évfolyam 

követelményeit a tanulók két tanév alatt sajátítják el. Kivétel lehet ez alól az, aki képes az első évfolyam 

követelményeit egy év alatt teljesíteni. 

 Az óvodás létből az iskolai életformára történő zökkenőmentes átvezetés, a terhelés fokozatos növelése. 

 Önkiszolgálási tevékenységek tanulása. 

 Rutinok tanulása. 

 Idői és téri tájékozódás megalapozása. 

 Felszerelések használatának tanulása. 

 Az iskolai élet, a társas kapcsolatok szokásrendjének megalapozása, elsajátítása. 

 A feladat- és szabálytudat kialakítása/erősítése. 

 Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése, ébrentartása. 

 A tanuláshoz szükséges készségek, képességek megalapozása, tantárgyi előkészítés. 

 A második évben az olvasás-, írás-, matematika-tanulás megkezdése, haladás egyéni ütemben. 

2. Alapozó szakasz 

 Az alapvető kulturtechnikák elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése. 

 Tantárgyi követelmények elsajátítása, tantárgyi fejlesztés. 

 Rutinok alkalmazása. 

 Idői és téri tájékozódás alkalmazása. 
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 Az egyéni fejlődései ütem elfogadása, önismeret alapozása. 

 Egyéni és csoportos képességfejlesztés. 

 Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez, a képesség, a tartós emlékezet fejlesztéséhez. 

 A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése. 

 A játék megszerettetése, a szabályjátékok, a didaktikai játékok örömének megélése, a kortárscsoport 

felfedezése. 

 A közösségi tudat erősítése. 

 Erkölcsi fejlesztés. 

 Pozitív tulajdonságok megerősítése, negatív tulajdonságok tudatosítása, átalakítása.  

 Kulturális, szociális hátrányok csökkentése, az integráció elősegítése tervszerű készség- és 

képességfejlesztéssel. 

3. Gyakorló szakasz 

 Általános műveltség elemeinek megerősítése, az ismeretek szélesítése, bővítése. 

 Az önálló tanulás, ismeretszerzés elsajátítása, a megszerzett tudás felhasználása a gyakorlatban. 

 A jól működő képességek fokozott fejlesztése, a gyengébb képességek korrigálása, kompenzálása. 

 A kulturális, a szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése, felzárkóztatás, törekvés a társas 

kapcsolatok erősítésére az iskolán kívül is. 

 Pozitív tulajdonságok felfedezése, tudatosítása, megerősítése - önmaga és a csoporttársak felé is. 

 A tanulók közösségi magatartásának fejlesztése úgy, hogy szívesen legyenek együtt, képesek legyenek 

közös célért együttműködni, alkalmazkodni, konfliktust kezelni, megoldani. 

 Egészséges önbizalom, reális énkép kialakítása. 

 Törekvés a helyes értékrend közvetítésére - a család segítségével - melyre tisztességes életvitel építhető. 

 A kommunikáció, az önálló véleményalkotás, nyilvánítás elsajátítása. 

 Reális ismeretszerzés a továbbtanulás, a pályaválasztás területén. 

 Egészséges életmód, életvitel szükségletének kialakítása. 

 Környezet védelme, óvása. 

 Ismeretszerzés a továbbtanulási lehetőségekről, pályaválasztásról.  

4. Fejlesztő szakasz  

 Az önképviselet, megnyilatkozás, véleménynyilvánítás elsajátítása. 

 Az általános műveltség elemeinek gazdagítása, ismeretek szélesítése, strukturálódása, megerősítése. 

 Az önálló életvitel, a társadalmi beilleszkedés módjainak, lehetőségeinek megismerése, gyakorlása. 

 Felkészítés a társadalmi szerepre, a magánélet szerepeire, a konfliktusmentes kapcsolatépítésre, 

szocializációra. 

 Az önálló tanulás, elsajátítása, a megismerés módszereinek, műveleteinek, elsajátítása gyakorlott 

alkalmazása. 

 Egészségmegőrző, környezet óvó attitűd kialakítása. 

 A jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, kompenzálása. 

 A személyiség érzelmi, akarati oldalának stabilizálása. 

 A cselekvőképesség, a tartós munkavégzés, az erőfeszítés és kitartás kedvező feltételeinek 

megteremtése. 

 A nagy egyéni különbségek, a másság elfogadása kortárs csoportban, intézményi közösségben, és azon 

túl. 
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 A kulturális, szociális hátrányok folyamatos kompenzálása, korrigálása, visszavezetés a nem fogyatékos 

fiatalok korcsoportjaiba, a befogadás, az elfogadás erősítése a szülőkkel, a családdal közösen. 

 A felnőtt identitástudat kiépítése, a családi életre való felkészülés, a felelősségtudat kialakítása; 

 A munkavállaláshoz és az önálló felnőtt élethez szükséges alapvető jogok és kötelességek megismerése. 

2.6.1.2 Feladatok 

Iskolánknak a célokból, az alapelvekből következően konkrét feladatai vannak, amelyeknek a nevelő-oktató 

munkánk minden területén érvényesülniük kell. 

 Biztosítani azokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a tanulásban akadályozott tanuló sajátos 

iskolai neveléséhez és a terápiás jellegű megsegítéséhez szükségesek. 

 Az alapfokú iskolázás teljes tartalmában - szükségleteinek megfelelően - egészségügyi és pedagógiai 

célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban részesíteni a tanulókat. 

 Megfelelő tanulásszervező formákkal és módokkal biztosítani, hogy a tanórákon és a tanórán kívüli 

tevékenységben érvényesüljön a differenciált, az egyéniesített fejlesztés. 

 A követelmények teljesítéséhez az első és kilencedik évfolyamon két éves időkeret biztosítása azon 

tanulók számára, akiknél az évfolyamra meghatározott követelmények teljesítése akadályozott. 

 Olyan tanulási környezetet, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítani, amelyben a valóságról 

sokoldalú, konkrét tapasztalatokat szerezhet és a közvetlen vizsgálódásokból kiindulva juthat el a 

tanuló az ismeretek képi, majd absztrakció szintjéhez. 

 Sokoldalú szemléltetéssel, cselekvéssel biztosítani az egyes tantárgyakhoz kötődő készség- és 

képességfejlesztést, a tevékenységek bővülő körét. 

 A tanítás-tanulás folyamatában a mindennapi élethez, a gyakorlathoz kapcsolódva megértetni, 

elsajátíttatni az egészség megóvásának fontosságát, a környezetünk védelmével összefüggő 

teendőinket. 

 A kötelességtudat kialakítása, fejlesztése. 

 Kiemelt figyelem fordítása az alapozást szolgáló évfolyamot felölelő pedagógiai egységre, ahol a 

tanuláshoz szükséges pszichés funkciók fejlesztése hangsúlyos, valamint a tanulási szokások 

alapozása, gyakorlása történik. 

 Az iskolán kívüli foglalkozásokon olyan lehetőségek megteremtése, ahol a tanulók gyakorolhatják az 

ön- és a környezetellátáshoz, a társadalmi együttéléshez, az önálló és eredményes életvezetéshez 

nélkülözhetetlen tevékenységeket. 

 A diákok bevonása, megtanítása az iskolai életük szervezésére, szervezeteik működtetésére, jogaik 

gyakorlására, kötelezettségeik felfogására, értelmezésére. 

 A törvények és szabályozók figyelembevételével a gyermekvédelmi tevékenység megszervezése, 

működtetése, a szociális hátrányból eredő különbségek csökkentése. 

 A szülők, gondviselők és az iskola között olyan kapcsolat (gondozási jogviszony) megteremtése, ahol 

a nevelési feladatok megvalósításában partnerként vesz részt a szülő. 

 A tanuló szükségletének és a szülők igényének megfelelően ellátás biztosítása -ügyelet, oktatás, 

étkeztetés, fejlesztő felkészítés. 

 A tanulók és szülők folyamatos tájékoztatása iskolai tevékenységük fejlődéséről, elért eredményeikről, 

lehetőségeikről. 
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2.6.2 Értelmileg akadályozottak 

1. Bevezető szakasz (1- 4. évfolyam)  

2. Kezdő- alapozó szakasz (5 - 8. évfolyam) 

3. Fejlesztő szakasz (9 - 12. évfolyam) 

2.6.2.1 Célok 

1. Bevezető szakasz  

A pszichés funkciók fejlesztése, képesség- és szokásrendszerek kialakítása a játékos fejlesztési formák 

dominanciájával. 

 Képes legyen a verbális és nonverbális kommunikáció elemeinek elsajátítására. 

 Passzív és aktív szókincsének birtokában jusson el a kapcsolatteremtés elemi szintjére. 

 Segítséggel tájékozódjon az intézmény területén, a közvetlen környezetében található tárgyakat, 

eszközöket rendeltetésszerűen használja. 

 Ismerje fel az évszakok változásait, az idő múlását napszakok viszonylatában eseményhez kötötten 

érzékelje. 

 Végezzen alapvető csoportosításokat. 

 Legyen képes egyszerű cselekvéseket elvégezni. 

 Használja a játékszereket megfelelően és növekvő időtartamban. 

 Tartsa be az egyszerű játékszabályokat. 

 Segítséggel tudjon alapvető térbeli helyzetekben tájékozódni. 

 Vizuális és verbális emlékképeit segítséggel tudja közölni, alkalmazni. 

 Teljesen vagy részben legyen önálló az önkiszolgálás terén. 

2. Kezdő-alapozó szakasz  

A fejlesztő munka feladata a jel- és szimbólumértés képességének kialakítása, a valóság megismeréséhez 

szükséges ismeretek és technikák elsajátítása a napi tevékenységekbe ágyazott ismeretközvetítéssel, 

készségfejlesztéssel. A szakasz utolsó évfolyamai alapozzák meg a szakiskolai képzésben történő részvételt 

és a gyakorlati munkavégzés feltételeit.  

 Legyen képes a környezetéből érkező utasítások megértésére, az adekvát cselekvésre. 

 Ismerje és szükséglete szerint használja a verbális kommunikációt/nonverbális jeleket. 

 Ismerje az alapvető illemszabályokat, képességeihez mérten használja a begyakorolt udvariassági 

formulákat, törekedjen a kulturált, ápolt megjelenésre.  

 Képességeihez mérten mások viselkedésében, mindennapi helyzetekben tudja megkülönböztetni a jó-

rossz, pozitív-negatív jegyeket.  

 Törekedjen egyensúlyra a szabadidő eltöltése során. 

 Teste működésével és egészségmegőrzésével kapcsolatos teendőkkel legyen tisztában. 

 Egyéni képességektől függően alakuljon ki az olvasás-írás elemeinek elsajátítási képessége, szavak, 

szövegek képhez rendelése, olvasott szöveg megértése, globális felfogása.  

 Fokozatosan erősödjön az önállóság, megbízhatóság, feladattudat. 

 Vegye észre az évszakok, napszakok, az időjárás változásait, ezt öltözködésében igyekezzen követni. 

 Elemi szinten tájékozódjon a közvetlen környezetében lévő szolgáltató intézményekről. 

 Tudja a személyi és közvetlen családtagjainak fontosabb adatait. 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

32 

 Ismerje a családi és nemzeti ünnepek jelentőségét, az eseményeken tartsa be a kulturált viselkedés 

legfontosabb szabályait. 

 Az intézményen belül alakuljon ki az önálló tájékozódási és közlekedési képessége. 

 Tudjon egyszerű sík és térbeli formákat felismerni, egyeztetni, megnevezni. 

 Képességeihez mérten legyen képes tulajdonságok, ok-okozati összefüggések felismerésére, elemi 

problémák megoldására.   

 Fejlettségének megfelelő munkatevékenységben legyen kitartó, tudja saját és társai munkáját értékelni, 

megbecsülni. 

 A tanult ábrázolási technikák felhasználásával törekedjen saját élményeit megörökíteni. 

 Egyszerű ritmushangszereket tudjon felismerni és megszólaltatni, ünnepekhez adekvát dalt kiválasztani. 

 Legyen képes egyre biztosabb labdavezetésre és irányításra, mozgásos feladatok önálló végrehajtására, 

egy-két sportjáték szabályának követésére. 

 A játék során, valamint a mozgásos feladatok végrehajtásakor igyekezzen megfelelő társas kapcsolatot 

kialakítani. 

3. Fejlesztő szakasz 

Előtérbe kerül az ismeretek bővítése, alapvető kulturtechnikák ismeretek differenciált alkalmazása, a 

munkaképességek kialakítása és a normakövetés egyszerű szociális kapcsolatokban. Gyakorlati jellegű 

tevékenységek, életvezetést segítő technikák alkalmazása és megerősítése képezi a fejlesztés központi 

feladatát. Fontos továbbá a pozitív szokásrend megerősítése az ismeretszerzésben, magatartásban, 

viselkedéskultúrában, önellátásban. A szakasz végére a normalizációs elv alapján fiataljaink integrációjának 

elérése az épek társadalmába (képességek, adottságok, lehetőségek szerint).  

 Értse meg az egyszerű köznapi beszédet; a tömegkommunikációs eszközök által közvetített 

információkat segítséggel értelmezze. 

 Fejlettségétől függően használja, gyakorolja, alkalmazza az olvasás-írás technikáját praktikus 

szituációban, saját életközegében való tájékozódásban, környezete megismerésében. 

 Az életkor és egyéni képességeknek megfelelő olvasási és írási technikák folyamatos fejlesztésével és 

alkalmazásával a tanuló legyen képes az információkat elemi szinten megszerezni, átadni. 

 Legyen képes érthető rövid szöveg elolvasására, értelmezésére, néhány egyszerű gondolat leírására 

egyre kevesebb segítséggel. 

 Képes legyen megfelelni a társadalom elvárásainak, normáinak, és annak, hogy szükségesnek érezze 

ezek betartását.  

 Kapcsolatokat tudjon létesíteni, tudjon segítségért folyamodni, konfliktust kezelni. 

 Tudjon védekezni a lehetséges veszélyekkel szemben és próbálja elkerülni azokat. 

 Vegyen részt egyszerű környezetvédelmi tevékenységekben, értse ennek fontosságát. 

 Legyen képes a tanult egészségvédő-óvó szokások alkalmazására. 

 Ismerje meg a tisztálkodás helyes sorrendjét, és egyre önállóbban alkalmazza azokat. Ügyeljen testének 

higiéniájára. 

 A begyakorolt közösségi szokásokat, érintkezési formákat alkalmazza a helyzetnek megfelelően. 

 Legyen képes - segítséggel - eszközökkel, tárgyakkal egyszerű műveleteket végezni. Szerezzen további 

tapasztalatokat a környezet tárgyainak tulajdonságaira vonatkozóan, végezzen összehasonlítást, becslést 

és egyszerű mérést. 

 A műveletek gyakorlása révén szerezze meg azokat az ismereteket és képességeket, melyekre a 

gyakorlati életben szükség van. 

 Kitartóan, huzamosabb ideig végezze az egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatokat, ami a 

rehabilitációs és védett munkahelyek legtöbbjében megtalálható. 
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 Kapcsolódjon be a termelő jellegű munkába, felnőtt irányításával hosszabb ideig folyamatosan 

dolgozzon. 

 Felnőtt irányításával tudjon harmonikus munkakapcsolatot kialakítani társaival, a környezetében lévő 

emberekkel. 

 Szerezzenek olyan ismereteket és szokásokat, készségeket és képességeket, amelyekkel a mindennapi 

életben előforduló egyszerű önellátó, konyhai, takarítási és gondozási feladatok elvégzésére kisebb 

irányítással képessé válnak. 

 Találjon örömet az alkotásban, becsülje meg embertársai alkotásait. 

 Kapcsolódjon be közös zenei tevékenységekbe. 

 Legyen belső igénye a mozgásra, sportolásra, alakuljon ki helyes beállítódása az egészséges életmód 

formálásához.  

 Felnőtt identitástudat kiépítése, adottságainak megfelelő szintű felnőtt viselkedésformák és 

felelősségtudat kialakítása. 

2.6.2.2 Feladatok 

 A szocializációs folyamatban a tanulók képességeit, viselkedését, magatartását úgy fejlesztjük, hogy 

teljesítményeik maximumát elérhessék. 

 A konvencionális beszéd és magatartásformák szokássá fejlesztése folyamatos gyakorlással, használattal 

történik. 

 Alakuljanak ki olyan alapvető egészségügyi ismeretek, készségek, szokások, amelyek hozzájárulnak az 

egészség védelméhez, a helyes életmód kialakításához. 

 Önállóság elérése, a megszerzett ismeretek gyakoroltatásával, a háztartási, gondozási, önkiszolgálási 

tevékenységekben. 

 Az esztétikus koordinált mozgásra nevelés. Alakuljon ki a rendszeres mozgás, testedzés iránti igény. 

 Folyamatos, kitartó munkavégzés kialakítása – a tanulók adottságaihoz mérten –egyszerű 

munkaműveletekben. 

 A szociális érés folyamatát oly módon segítjük, hogy képesek legyenek védett környezetben egyszerű 

társas kapcsolatok fenntartására. 

 Váljon igényévé az ápolt környezet, és felnőtté válva irányítás mellett legyen képes környezete 

formálására. 

 Felkészítés a készségfejlesztő iskolai képzésre. 

 A rendszeres mozgás, testedzés, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

 Az egészséges testi fejlődés biztosítása. 

 Manuális képességeinek, finommotorikájának és mozgáskoordinációjának fejlesztésével segíteni az 

elemi munkavégző képesség kialakulását. 

 Növelni a belső késztetést az önkifejezésre, a tanult ismeretek egyre nagyobb önállósággal való 

alkalmazására. 

 Rögzíteni olyan szociális motívumokat, képességeket és szokásrendszereket, amelyek viselkedésében, 

magatartásában mérhetőek. 

 Motivációt fenntartani a sokszínű zenei élmények befogadására, rendezvényeken való aktív szereplésre, 

részvételre, az örömteli közös éneklésre. Esztétikai érzékét, érzelemvilágát gazdagítani zenei élmények 

segítségével. 
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 Olyan feladat -és munkavégzéshez szükséges képességeket, tulajdonságokat erősíteni, melyeket a 

szakképzésen, vagy az intézmény elhagyása után-leginkább tud hasznosítani.  

 Figyelmét, érdeklődését az elsajátítandó szakmákra irányítani, ezekhez az eddig tanult ismereteket 

rendszerezni. 

 A gyakorlati tevékenységekben javítani a feladatvégzés minőségét, a feladatvégzés közbeni kitartást, 

munkatempót. 

2.6.3 Autizmus spektrum zavarral élők  

Az autizmus spektrumzavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek az ellátási szükségletet, 

taníthatóságot és a gyermek felnőttkori kimenetelét jelentősen befolyásolják. 

Gyakori társuló állapotok: 

a) intellektuális képességzavar (értelmi fogyatékosság) mint a leggyakoribb társuló fejlődési zavar; 

b) beszéd-, érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság; 

c) ADHD (figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar); 

d) epilepszia; 

e) alvási és étkezési nehézségek, zavarok; 

f) egyes pszichiátriai zavarok (pl. szorongás, depresszió); 

g) viselkedésproblémák (pl. agresszió, önbántalmazás, súlyos passzivitás). 

Ha az autizmushoz társul intellektuális elmaradás, a nehézségek megsokszorozódnak. Nem lehet csak az 

egyik vagy éppen a másik nehézségre fókuszálni, az oktatás megtervezésekor minden esetben az autizmust 

kell elsődleges szempontnak tekinteni még akkor is, ha bármilyen értelmi vagy egyéb fogyatékosság is jelen 

van. Mivel intézményünkben az autizmussal élő tanulóknál az autizmushoz enyhe, vagy középfokú értelmi 

sérülés is társul, az egymásra épülő szakaszokat nem életkori szakaszokban határozzuk meg. A szakaszok 

ideje, azaz a továbblépés lehetősége a gyermek képességeitől (egyenetlen képességprofil, szigetszerű 

képességek, értelmi elmaradás), egyéni fejlődési ütemétől és a mért fejlődési eredményétől függ. 

Intézményünkben az alábbi oktatási - nevelési szakaszokat különböztetjük meg: 

1. Habilitációs és fejlesztő szakasz 

2. Alapozó szakasz 

3. Gyakorló szakasz 

1. Habilitációs és fejlesztő szakasz 

Célok 

 Szociális és kommunikációs alapkészségek célzott fejlesztése. 

 Az autizmusból és a társuló intellektuális képességzavarból eredő fejlődési elmaradások 

célirányos  kompenzálása. 

 A viselkedés területén megjelenő sztereotip és inadekvát viselkedésformák megelőzése, illetve 

kialakulása esetén annak korrigálása. 

 Autizmus specifikus protetikus környezet kialakítása, e környezetben történő biztonságos tájékozódás. 

 Autizmus specifikus eszközök illetve módszerek kialakítása, használatuk elsajátítása. 

Fejlesztési területek 

 Kommunikáció: beszéd, vagy valamely AAK-s eszközzel a kommunikáció használatának tanítása. 
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 Szociális viselkedés: szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása, tanítási helyzetekben szükséges 

elemi szociális viselkedés kialakítása. 

 Önállóság: alapvető készségek kialakítása az étkezés, öltözködés, tisztálkodás, WC használat területén. 

 Kognitív fejlesztés: elemi, logikai műveletek, fogalmak és összefüggések tanítása, szociális kognitív 

készségek fejlesztése, egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között, általánosítás 

képességének fejlesztése, a már elsajátított képességek önálló használatának tanítása, illetve más 

összefüggésben való használata, képességek alkalmazása más, környezetben (pl. otthoni). 

 Munkaszervezés, munkaviselkedés. 

 Viselkedésproblémák kezelése: viselkedésproblémák megelőzése, alternatív viselkedési formák 

kialakítása, a már meglévő viselkedésproblémák kezelése. 

2. Alapozó szakasz 

Célok 

 Az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos helyzetekben való minél önállóbb alkalmazása. 

Fejlesztési területek (a habilitáció szakaszában felsorolt területek bővülnek) 

 Képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével. 

 Szociális fejlesztés: a különböző társas kapcsolatok formáinak kialakítása, alkalmazkodási, 

együttműködési készség kialakítása, nézőpontváltás elősegítése, empátiás készség fejlesztése. 

 Kommunikációs fejlesztés: a különböző kommunikációs funkciók szélesebb körben való rugalmasabb 

használata (köszönés, kérés, kérdezés, válaszadás, elutasítás, figyelemfelhívás, vicc, vita, 

információátadás, információkérés, kommentálás, élménymegosztás, érzések kommunikálása), receptív 

és expresszív szókincs bővítése, a tanult kommunikációs képességek minél több kontextusban való 

alkalmazása. 

 Kognitív fejlesztés: az érzékszervi ingerfeldolgozás zavarának, a különböző túlérzékenységeknek a 

fokozatos csökkentése, az analízis-szintézis műveleti nehézségeinek oldása, egyre egzaktabb ok-okozati 

összefüggések meglátásának elősegítése, a lényegkiemelés és problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése, a szorongás és a különböző ismétlődő gondolkodási hibák enyhítése. 

 Önellátás körének bővítése: a rend, a tisztaság, a személyi higiénia iránti igény kialakítása, az 

önellátáshoz szükséges eszközök használatának megtanulása, a mindennapi élethez szükséges 

életvezetési készségek elsajátítása, egyes háztartási munkafolyamatok megismerése, taneszközök és 

segédeszközök használata nagyobb önállósággal. 

 Akadémikus készségek tanítása: különböző analógiák felismerése és alkalmazása, idői és téri 

tájékozódás fejlesztése, szerialitás fejlesztése, összehasonlítások végzése, a pénz használata, számolás 

mértékegységekkel, értő olvasás kialakítása. 

 Átmenet tervezése, menedzselése, kimenetel . 

3. Gyakorló szakasz 

Célok 

 A felnőtt korban egyénileg elérhető legmagasabb fokú adaptáció, az önállóság, a munkavégző képesség 

elérésének megalapozása. 

Fejlesztési területek (az alapozó szakaszban felsorolt területek bővülnek) 

 Képességek szinten tartása. 

 Készségek megtanítása különböző kontextusokba ágyazottan. 
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 Elvontabb gondolkodást igénylő akadémikus ismeretek tanítása. 

 Önszervezés. 

 Munkára nevelés, pályaorientáció. 

 Felnőtt korból bekövetkező változások kezelése. 

 Átmeneti terv kialakítása. 

2.7 Az iskolában folyó nevelés - oktatás és színterei  

Tanórai foglalkozások  

Egyéb foglalkozások  

 Napközi  

 Könyvtár  

Szabadidős tevékenységek  

 Erdei iskola 

 Sportköri foglalkozások  

 Osztályprogramok  

 Kirándulások 

Közéleti tevékenységek  

 Diákönkormányzat  

 Társadalmi életben való részvétel  

2.7.1 Tanórai foglalkozások  

A hagyományos tanórai oktatás-nevelés szervezése mellett lehetőségeink szerint csoportösszevonást vagy 

csoportbontást alkalmazunk valamennyi tagozatunkon. (lásd 18. fejezet) 

A habilitációs/rehabilitációs fejlesztések megvalósulásai a napirendbe illesztve történnek párhuzamosan a 

tanórákkal. (lásd 7. fejezet) 

A mindennapos testnevelés megszervezése sajátos módon történik iskolánkban. Az osztályok/csoportok 3 

órarendi testnevelése mellett a tanulók minimum 2 sportköri foglalkozást választanak, így ezek kötelező 

tanóraként szerepelnek a gyermekek egyéni órarendjében. 

2.7.2 Egyéb foglalkozások 

2.7.2.1 A napközis foglalkozás  

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes bekezdései szerint az általános iskolában a 

nevelés-oktatást úgy kell megszervezni, hogy a délelőtti és délutáni tanítási időszakban tizenhat óráig 

tartson. Amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben, gondoskodni kell a tanulók 

felügyeletéről. Az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti az iskolai kötelező tanórai 

foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos 

helyzete ezt indokolttá teszi.  

A törvény figyelembevételével, a szülők igényei és az iskola lehetőségei alapján napközis foglalkozásokkal 

oldjuk meg a tanulók délutáni ellátását. Fejlesztési - nevelési vagy gyermekvédelmi célból igyekszünk minél 

több gyermek számára biztosítani az egész napos foglalkoztatást. Azok a tanulók, akik életkoruk, sajátos 

nevelési igényük miatt kevésbé terhelhetők, vagy magatartásuk nem megfelelő, az osztályfőnök javaslata 
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alapján a napközit nem vehetik igénybe. Szakiskolás tanulóink kizárólag délelőtti tanítási rendben járnak be 

az iskolába. 

A tanulásban akadályozott és autista osztályokban tanulóink osztályok szerint részesülnek napközis 

ellátásban.  

Az értelmileg akadályozottak tagozatának csoportjaiban délután összevont napközis csoportot működtetünk. 

A napközibe járó tanulók igény szerint napi háromszori (reggeli, ebéd, uzsonna) étkezésben részesülhetnek 

és szüleik szociális rászorultság alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelhetnek.  

A csoportok munkarendje az osztályok délelőtti tanítási órarendjéhez igazodva kezdődik és változóan 15-16 

óráig tart. Az ebédeltetést lehetőleg együtt végzi a pedagógus és az asszisztens, ezután a napközis nevelő az 

osztályteremben szervezi a délutáni tevékenységeket. A csoportok napirendje eltérő, alkalmazkodnak a 

tanulók délutáni programjaihoz (kötelező vagy szabadon választott sportkör, szállító szolgálat, szülők 

érkezése), életkorukhoz, értelmi sérülésük típusához, súlyosságához. A napközis csoportok rendelkeznek a 

tanulócsoportok igényeihez szükséges tanszerekkel, tisztálkodási eszközökkel, fejlesztő játékokkal, 

kézműves alapanyagokkal.  

Egyeztetés alapján használhatják:  

- az iskola közösségi tereit (mozgásterem, tornaterem, számítástechnika terem, könyvtár, ebédlő, KVK 

terem); 

- az udvari játékokat, bútorokat. 

A napközis pedagógus az osztályfőnöknek egyenrangú társa a gyermekek nevelésében. Közös munkájuk 

akkor eredményes, ha a tanulókkal való bánásmódjuk, attitűdjük, elvárt követelményeik között nincs lényegi 

különbség.  

Az eredményességet tovább növeli: 

 ha rendszeresen kommunikálnak egymással; 

 megszervezik a feladat- és munkamegosztást; 

 együtt vesznek részt a szülői értekezleteken, mindketten tartják a kapcsolatot a tanulók családjaival; 

 az osztályprogramokat (iskolai ünnepeken való szereplés, iskolán kívüli programok) közösen készítik 

elő és azon mindketten jelen vannak; 

 egymás óráit/foglalkozásait kölcsönösen látogatják; 

 elismerik, tisztelik egymás munkáját, erőfeszítéseit; 

A napközis pedagógus csoportja megismerése után munkatervet készít a tanévre. Iskolatípusonként változó 

tartalommal állítja össze a csoport hetirendbe foglalt tevékenységeit, különböző nevelési és oktatási céljait, 

nevelési területeit. 

Nevelési területek a napköziben 

 A mosdó használatát az alapoktól, konkrét és egyéni segítségnyújtással tanulják meg a gyermekek: 

wc használatot, kézmosást, fogmosást, lányoknál a női higiéniai eszközök használatát.  A 

segítségadás mértéke a tanuló fejlődésével változik vagy elhalványul az önállósodás érdekében.   

 Az étkezés több szempontból kiemelt nevelési színtér: 

- a kulturált étkezés és egészséges, harmonikus táplálkozás elérése a célunk; 

- az ételek elfogadását és feldolgozását az egyéni szenzoros és/vagy motoros, rugalmassági, 

szokásrendi problémák feltárása után meghatározott módszerek és segítségnyújtás mellett 

bővítjük; 
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- a manuális nehézségeket figyelembe véve, fokozatosan sajátíttatjuk el az evőeszközök 

használatát, az elvárásokat egyénileg differenciáljuk; 

- az étkezés szociális aspektusát is támogatjuk: az oktatáson kívüli közvetlen, bizalmas együttlét a 

társas kapcsolatoknak is kedvez a társak és a pedagógus tekintetében is, illetve motivációt és 

példát nyújt az étkezési problémás gyerekeknek. 

 Az öltözés folyamatában a manipulációs nehézségek, a sorrendiség problémái, a végrehajtási 

funkciók zavarai vagy ezek együttesei okozhatnak problémát. Az egyre nagyobb önállóság elérése 

érdekében a fejlődő készségek és képességek figyelembe vételével nyújtunk segítséget.  Napi szinten 

hangsúlyozzuk az időjárásnak megfelelő öltözés fontosságát. 

 Az udvaron tanítjuk: 

- a gyerekeket - a kommunikációs szintjüknek megfelelően -  társas kapcsolataik alakítására, 

kulturált együttlétre, amely sokszor konkrét és közvetlen segítséget igényel; 

- önálló játéktevékenységre őket, ötletek adásával; 

- a testi egészség megőrzése érdekében, főleg a mozgásos játékokat.  

 A játszósarok nagyon fontos színtere a különböző játéktevékenységek tanításának, gyakorlásának, a 

délutáni nevelésben. Tanulóink játékának minősége a pszichikus funkciók érettségétől és a szociális 

hátterüktől, tapasztalataiktól is függ.  

A tevékenység során biztosítjuk: 

- a fejlettségi szintjüknek megfelelő játékokat, a pszichikus funkciók gyakorlása céljából; 

- a kommunikáció fejlesztését, egyéni célokra lebontva, a pedagógus közvetett irányításával; 

- a játékpaletta tudatos bővítésével a rugalmatlanság,  az esetleges sztereotípiák leépítését; 

- a pihentető, kikapcsolódó jelleget, ezáltal a stresszhatások és a terhelés csökkentését; 

- a zene, a mese nevelő hatását. 

 A környezettudatosság kialakítása érdekében tanítjuk a gyerekeknek: 

- a tevékenységek körüli szervezési feladatokat, az előkészülést, a szükséges tér kialakítását, az 

elpakolást; 

- a környezet tisztán és rendben tartását: pad és környékének takarítását, az osztálytermi mosdótál 

tisztaságának megőrzését, eszközök helyének ismeretét, szellőztetést; 

- saját és a társak eszközeinek megóvását; 

- szelektív hulladékgyűjtést. 

A napközis foglalkozás nevelési céljai, feladatai iskolatípusonként  

Tanulásban akadályozottak  

Programjaik szorosan kapcsolódnak a nevelési-oktatási folyamatokhoz, amelyek megerősítik, illetve 

kiegészítik a délelőtti iskolai munkát. A napközis tevékenységeknek kiemelt szerepe van a gyermekek 

egyéni, közösségi nevelésében és harmonikus személyiségfejlesztésében. Ezáltal biztosítják az egységes 

testi-lelki és szellemi fejlődés feltételrendszerét. Gazdag tevékenységrendszerükben helyet kapnak a tanulás, 

kulturális,  manuális, sport- és játékfoglalkozások, az önkiszolgálási és háztartási ismeretek tanítása, 

környezetük rendben tartása. A közösen végzett tevékenységeik erősítik a közösséghez való tartozást.  

Leghangsúlyosabb tevékenységük a tanulás, a gyakorlás, a házi feladatok elkészítése, ellenőrzése. Ehhez 

alkalmas közeget, egyéni megsegítést és kellő ösztönzést kapnak a pedagógusoktól és asszisztensektől. 

Az alsó tagozaton a nevelési célok és feladatok az elsődlegesek, amelyek az osztály nevelési tervében 

szerepelnek. Az egyéni bánásmódnak a napközis tevékenységek során is érvényesülnie kell a következetes 

és eredményes nevelés szempontjából, ezért a differenciált célok és feladatok biztosítása elengedhetetlen. A 

felső tagozaton az oktatási tevékenységek válnak fontossá. 
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Oktatási tevékenységek 

 Napközis foglalkozás 

A napközis pedagógusok hetekre lebontott tervet készítenek az adott osztályra.  

A kialakítás tartalmi szempontjai: 

o népi, egyházi, történelmi, „zöld”, családi, nemzetközi ünnepek; 

o időjárás változásai, természet megfigyelése; 

o változatos tevékenységek: pl. manipuláció, mozgás, játék, mese; 

o készség-, képességfejlesztés; 

o gyerekek egyéni érdeklődése; 

o pedagógus egyéni tehetsége, irányultsága. 

 Házi feladat 

o Az előkészítő osztályban általában nem kapnak tanulási feladatot a gyerekek. A csoportokhoz 

igazodva döntjük el a házi feladatok elkészítésének bevezetését, amely a tantárgyi tanítás 

elkezdésekor történik. A feladatok mennyiségét egyénileg és fokozatosan növeljük. 

o A 2-4. osztályban a tanulásra szánt idő 1 óra, amely általában 14-15 óráig tart. 

o A napközis pedagógus egyeztet az összhang érdekében a tanítókkal a feladatokról: az 

elvárásokkal, a tantárgyi tartalommal, a segítségadással, az ellenőrzéssel és az értékeléssel 

kapcsolatban. 

o A pedagógusok biztosítják a délelőtt során tanult anyag gyakorlását, alkalmazását. 

A házi feladat kijelölése, ismertetése, rögzítése a délelőtt során megtörténik a képességekhez 

illeszkedve. Kezdetben a pedagógusok adják át a feladatokat egymásnak, de emellett a 

gyerekek kapnak vizuális vagy téri strukturált segítséget a feladatok átlátásához. Később a 

feladatok közös feltüntetése a táblán, vagy erre a célra kialakított felületeken történik. Végül 

a tanulók egyénileg jegyzik fel a feladataikat. Ezzel biztosítjuk, hogy a tanulók, egyre 

nagyobb önállósággal végezzék majd munkájukat megfelelő segítségnyújtás és ellenőrzés 

mellett. 

Értelmileg akadályozottak  

A napközi a tanításon kívüli időben biztosítja a tanulók felügyeletét, ellátását, fejlesztését. A helyes napirend 

kialakításával rendszeres életmódra nevel. A változatos napközis tevékenységek segítik az alapkészségek 

fejlesztését, a megfelelő higiéniai, testápolási, étkezési, közlekedési és környezetvédelmi szokások 

kialakítását, fejlesztését. A szabadidős tevékenységek keretében lehetőséget biztosít a játékra, a rendszeres 

testmozgásra, valamint kreatív kézműves foglalkozásaival hozzájárul az alkotói kedv kibontakoztatásához.  

Az itt zajló közösségi nevelés az iskola és a családi nevelés részeként valósul meg. A közösségalakításra, a 

közösségi élet fejlesztésére a napköziben több és jobb lehetőség nyílik, mint az elsősorban tanulási 

tevékenységre épülő tanítási órákon és az otthoni kisebb közösségben, a családban.  

Autizmus spektrumzavarral küzdők 

Az autizmussal élő tanulók nevelése, oktatása egyéni felmérés és egyéni fejlesztési terv alapján történik. A 

napköziben is megvalósul a differenciálás, amely során személyre szóló fejlesztés történik. A napközis 

tevékenységeik e felmérések/fejlesztési tervek figyelembe vételével - az egyéni erősségekhez és az 

érdeklődési körhöz is igazodva - szerveződnek. Az autizmussal élő gyermekeknek nehézséget jelent a már 

megtanult ismeretek, készségek generalizációja. A napközis foglalkozások kiváló lehetőséget nyújtanak 

ezek gyakorlására illetve új helyszínhez, helyzethez és személyekhez való kapcsolására. Az egyéni 

fejlesztési tervben kerül rögzítésre, hogy az adott tanuló milyen szervezett foglalkozáson vesz részt. A 

napközis ellátás keretein belül az egyéni napirend alapján kialakított önálló és csoportos strukturált 
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tevékenységek valósulnak meg. Ezek lehetnek: egyéni és társas szabadidős, sport-mozgásos játékok, 

érdeklődési körhöz kapcsolódó foglalkozások.  

A napközis foglalkozásokról való távozás csak írásos szülői kérés alapján történhet. 

2.7.2.2 Iskolai könyvtár 

A könyvtár egy kisebb tanteremben található a földszinten, a leggyakrabban használt könyvekkel és a 

raktározott tankönyvekkel. A helyiség könyvtári órák megtartására már kevésbé alkalmas, kölcsönzésre és 

fejlesztő órák helyszínének felel meg. Az olvasási és könyvhasználati szokások általános változása és a 

könyvtáros pedagógus könyvtári óraszámának csökkentése miatt a foglalkozások a jeles napok rendhagyó 

óráira korlátozódnak. A korábbi könyv- és könyvtárhasználati ismeretek és gyakorlatok tanítása az egyéb 

tanórák keretein belül történik. Ehhez a könyvtári állomány és a könyvtáros nyújt segítséget. 

2.7.3 Szabadidős tevékenységek 

2.7.3.1 Erdei iskola 

Kirándulási projektjeink az alábbi területeket ölelik fel:  

Korosztály Témakör Érintett tantárgyak 

Tanulásban 

akadályozottak 

Alsó tagozat 

Erdők, mezők, vízpartok állat- és 

növényvilága 

- Tájékozódás a természetben  

- A vidéki élet szépségei 

- Gödöllői-dombság és környéke 

megismerése 

 

Környezetismeret  

Magyar nyelv és irodalom  

Matematika 

Ének-zene  

Vizuális kultúra  

Technika és tervezés  

Testnevelés  

Tanulásban 

akadályozottak 

Felső tagozat 

Ismerkedés Magyarország és Gödöllő 

tájegységeivel  

- Magyarország és Gödöllő 

műemlékei  

- A hagyományok és népművészet 

szerepe életünkben  

Természettudomány  

Magyar nyelv és irodalom  

Hon- és népismeret  

Történelem  

Állampolgári ismeretek  

Ének-zene  

Vizuális kultúra  

Technika és tervezés  

Testnevelés és sport  

Szakiskola 

Tanulmányi utak 

- kertészetek  

- a település parkjai 

- arborétumok 

- botanikus kertek 

- kertészeti áruházak 

- mezőgazdasági szakkiállítások 

- mezőgazdasági szakmúzeumok 

Növénytan, 

Növényismeret, 

Kertfenntartás, Termesztési 

ismeretek, Műszaki 

ismeretek, Munkavállalói 

ismeretek 
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Értelmileg 

akadályozottak 

általános iskolai 

tagozat 

Erdők, mezők, kertek, vízpartok 

állat- és növényvilága 

- Tájékozódás a közvetlen 

környezetünkben 

- Tájékozódás a tágabb 

környezetünkben 

- Városi és vidéki élet 

összehasonlítása 

- Állatok megismerése, csoportosítása 

- Növények megismerése, 

csoportosítása 

Ismerkedés Magyarország közeli 

tájegységeivel 

- Tanult települések meglátogatása  

- Megismert folyók, patakok 

megtekintése 

- Megismert helyi tájegységek 

megtekintése 

- A tájegységekhez kapcsolódó 

népszokások megismerése 

Környezetismeret 

Kommunikáció 

Olvasás-írás 

Számolás-mérés 

Ének-zene 

Ábrázolás-alakítás 

Életvitel és gyakorlat 

Mozgásnevelés 

 

 

 

 

 

Állampolgári ismeretek 

Hon-és népismeret 

Készségfejlesztő 

Iskola 

Lakóhelyismeret, Közlekedés, 

Szabadidő, Előkészület a felnőtt 

életre 

- Természetfilm fesztivál 

- Közös gyermeknap a Máltai 

Szeretetszolgálat szervezésében a 

Nefelejcs Napköziotthonnal 

Ismerkedés hazai és távoli tájak állat- 

és növényvilágával 

- Állatkertek meglátogatása 

Állampolgári ismeretek 

Környezet- és 

egészségvédelem 

Kommunikáció 

Autizmussal élők 

tagozata 

A közvetlen és a tágabb környezet 

megismerése 

- Környezettudatos nevelés 

- Élményszerű ismeretszerzés 

- Minta a hasznos szabadidő 

eltöltésére 

- Kommunikációs és szociális készség 

területén tanultak általánosítása 

- A tanult helyes viselkedés 

gyakorlásának alkalmazása 

- Az egyes szociális körök 

megismerése és az azokhoz 

kapcsolható szabályok, normák 

elsajátítása. 

Környezetismeret 

Kommunikáció 

Magyar nyelv és irodalom 

Vizuális kultúra 

Életvitel és gyakorlat 
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2.7.3.2 Sportköri foglalkozások 

A sportkörök biztosítják a mindennapos, rendszeres testmozgást, az egészséges életmód megvalósítását, 

valamint a tehetséges tanulók versenyekre való felkészítését. Minden korosztály számára kínálnak 

érdeklődésnek és képességeknek megfelelő elfoglaltságot (választható sportágak: atlétika, úszás, kosárlabda, 

asztalitenisz, tollaslabda, zsinórlabda, labdarúgás, ,,kapkodd a lábad”)  

Tanulóink éves munkaterv alapján készülnek az iskolai és megyei versenyekre. A legjelentősebb iskolán 

kívüli bajnokságokat a Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (FMSZ) szervezi, 

tanulóink emellett részt vesznek a városi sportrendezvényeken is.  

2.7.3.3 Osztályprogramok 

Intézményünk valamennyi tagozatán a csoportok/osztályok életkori, képességbeli összetételétől függően, a 

tanmenethez igazodva kerülnek megszervezésre az osztályprogramok. Ezek a programok jól kapcsolódnak a 

tanórák ismeretanyagához, azokat szervesen kiegészítik. Színterei a közösség- és személyiségfejlesztésnek 

is. 

Megvalósulási formái: 

 születésnapok és névnapok megünneplése 

 közös sütemény készítése 

 délutáni „osztálybuli” 

 séta/kirándulások 

 meseelőadások megtekintése 

 adventi időszakhoz kapcsolódó hagyományok 

 farsang 

2.7.3.4 Kirándulások, táboroztatás 

Több napos kirándulásaink között szerepelnek az alábbi már hagyományosnak számító programjaink: 

 Erzsébet - tábor    

 Országos sporttalálkozók 

Erzsébet tábor 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében hirdeti meg táborait iskolai 

csoportok részére. A tízfős csoport kialakításában elsődleges szempontként figyelembe vesszük a tanulók 

magatartását. Ez is jutalmazásunk egyik ösztönző módszere. 

Országos sporttalálkozók  

A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (FMSZ) a fogyatékkal élők sportján 

belül a tanulásban, értelmileg akadályozottak, a látássérültek, a mozgáskorlátozottak sportjával összefüggő 

feladatok ellátására, a sportmozgalomban meglévő hagyományaik ápolására, létrehozott szervezet. Iskolánk 

sportolói szövetségi tagsági viszonnyal rendelkeznek és lehetőségeinkhez mérten részt veszünk 

rendezvényeiken.  

2.7.4 Közéleti tevékenységek  

2.7.4.1 Diákönkormányzat (DÖK) 

A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának egyik fontos színtere. A DÖK által a gyermekek az önálló 

tervezés, szervezés és véleménynyilvánítás formáival valamint a demokratikusan működő társadalomban 
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való tájékozódás alapjaival ismerkedhetnek meg. Jártasságot szerezhetnek saját ügyeik és szabadidős 

programjaik szervezése során, a jogaik és kötelességeik ismeretében. Az életkori sajátosságokat figyelembe 

véve iskolánkban a 4. évfolyamtól 10. évfolyammal bezárólag vesznek részt tanulóink tevőlegesen a DÖK 

működésében.  

A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:    

 olyan közös érdekeken alapuló konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az egyéni érdekeket 

 a közösség iránti felelősségtudat kialakítása, fejlesztése 

 a közösség érdekeit szolgáló tevékenységek szervezése 

 kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítő 

tevékenységek fejlesztése 

 régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése 

 olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját sikereire 

 pedagógusnap alkalmából az iskola dolgozóinak ünnepi köszöntése. 

A diákönkormányzat feladatáról, működéséről évente egyszer a segítő pedagógus beszámol az 

intézményvezetőnek. 

A tanulók tájékoztatásának formái: 

 faliújság 

 szórólapok 

 egyéni megkeresések 

2.7.4.2 Társadalmi életben való részvétel (köznevelési intézményekkel közösen szervezett 

rendezvények, megemlékezések) 

Részvétel a közéletben 

 Mivel a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről kötelezővé teszi a 2016. január 1-je után 

érettségiző középiskolásoknak a közösségi szolgálat teljesítését és erre lehetőséget biztosít köznevelési 

intézményekben is, egyre több diák jelentkezett iskolánkba felajánlani segítségét. A fiatalok jól 

bevonhatók mindennapi munkánkba. Megismerik gyermekeinket, együtt sportolnak, kirándulnak 

velük. Ebben a kapcsolatban mindenki nyertes. A középiskolásokban erősíti a szociális érzékenységet, 

felelősségvállalást, gyermekeink pedig nyitottsággal, szeretettel fogadják őket. 

 A nemzeti és egyházi ünnepekhez kapcsolódó városi rendezvényeken rendszeresen, közösen részt 

veszünk gyermekeinkkel. 

 Gyakran szerepelünk a Fogyatékosok Országos Diák-és Szabadidősport Szövetsége által rendezett 

megyei és országos szintű versenyeken, de szívesen összemérjük sportbeli képességeinket a város 

általános iskolásaival is. Célunk, hogy minél több gyermeket megmozgassunk, olykor játékos 

formában.  

 Ápoljuk eddigi kapcsolatainkat a városban található óvodákkal, iskolákkal, közművelődési és egyéb 

intézményekkel. 

2.7.5 Iskolán kívüli tanórai foglalkozások tananyagának elsajátítási keretei  

A vonatkozó hatályos jogi szabályozás alapján a tantervi követelmények teljesíthetőek a hagyományos 

tanórai tanulásszervezési módoktól eltérő formában. Ezzel a lehetőséggel igyekszünk élni, figyelembe véve 

azt is, hogy mindazok a jogszabályok érvényesek ezekre a módszerekre is, melyek a tanítás mindennapjait 

szabályozzák.  
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Ezek a foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formák és a közösen átélt kirándulások, a túrák, szabad 

foglalkozások érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló területei. 

Céljuk: 

- nevelje a tanulókat önellenőrzésre, egymás segítésére, ellenőrzésére 

- átgondolt tervvel és a tevékenységek irányításával biztosítsa, hogy e tevékenységek megfelelően 

fejlesszék a közösséghez való tartozás érzését 

- ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolathoz elegendők 

- a változatos foglalkozások segítsék elő a közösségi magatartás erősítését 

2.8 Pedagógiai folyamataink  

2.8.1  A tanítás-tanulás területei  

A nevelőtestület az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők irányításával közösen határozza meg az 

iskolánkban folyó tanulás tartalmi, formai és szervezeti egységeit.  

Pedagógiai programunkban rögzítjük a jelenleg optimálisnak tartott tanulási tendenciákat, amit ha 

szükségesnek tartunk, a lehetséges keretek között módosítunk.  

Az alkalmazott módszereink elősegítik: 

 a tanulás tanulását; 

 a gyermeki aktivitásra épülő tanulás előtérbe helyezését; 

 a kompetencia alapú fejlesztést: ismeretbővítést, képességfejlesztést, attitűdök formálását, olyan 

személyiségjegyek kialakítását, amelyek alkalmassá teszik a gyerekeket az önértékelésre a kooperáció, 

beilleszkedés tanulására, a majdani társadalmi együttélésre. 

Az alkalmazott módszer kiválasztásának alapelvei: 

 A módszert mindenkor a pedagógiai célhoz, a célrendszerhez igazítjuk valamint a tanuló 

fejlettségéhez, állapotához, szükségletéhez, az adott helyzethez, szituációhoz. 

 A módszerek kiválasztásában figyelembe vesszük, hogy a sajátos nevelési igényű, akadályozott 

gyermekek elsődlegesen tapasztalati személyiségek, így a tapasztalatszerzésnek, a követendő 

mintaadásnak, a modellnyújtásnak, a gyakorlásnak, a megerősítésnek, a szerepjátékoknak, fejlesztő 

beszélgetéseknek jelen kell lenni a tanítás-tanulás, a nevelés egész folyamatában. 

 Figyelembe vesszük a tanuló életkori pszichofizikai sajátosságait, előzetes tudását, norma- és 

szokásrendjét, a többségtől eltérő kultúrát. 

 A tanulók egyediségéhez, sérüléséhez leginkább illő módszerkombinációkat alkalmazunk, amelyek 

ösztönzők, pozitív megerősítést szolgálóak. 

 Kiemelten kezeljük a cselekedtetést, gyermeki aktivitás fontosságát. 

 Fontos a szabályok, szokások követése gyakorlása: az önállóság kialakítása, az önellenőrzés és 

önértékelés képességének fejlesztése. 

 Központi szerepet biztosítunk a tevékenységek megszervezésének és a hozzákötődő módszerek 

alkalmazásának, a környezettudatos magatartásmódnak, az egészséges életmód szokásrendszerének, az 

önálló életvezetéshez szükséges tevékenységek gyakorlásának. 
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A megvalósítás érdekében a gyógypedagógiai módszerek tárházából ki kell emelnünk az életkor, a pszichés 

sajátosságok, az egészségi állapot, a szociális háttér figyelembevételével a következő módszereket: 

 a tárgyi cselekedtetést, 

 az érzékszervi tapasztalást, 

 az ismerttől az ismeretlen felé haladást, 

 az egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztést, 

 a differenciálást, 

 a helyes motiválást, 

 a megértés fejlesztését algoritmusos lépésekre bontással, 

 a pszichikus funkciók korrekcióját, 

 az önálló tanulási képesség kialakítását, 

 a kommunikáció bármely formájának sajátos korrekcióját, 

 az öröm, a játékosság, a humor, a mozgás-mint gyermeki szükséglet kielégítését, 

 a tanulói teljesítmény állandó értékelését és javítását, 

 a viselkedési normák gyakorlására minden lehetőség kihasználását, 

 az önállóság fejlesztését különböző élethelyzetekben, 

 a szabálytudat kialakítását (játékban, sportban), 

 az önuralom kialakítását, a kudarc elviselésének képességét, a konfliktusok feloldási módjait, 

 a valóság megismertetését oly módon, hogy segítse az egész személyiség fejlesztését, 

 a környezettudatos életmód elsajátítását, 

 az egészséges életmódra nevelést, 

 a siker élményének megtapasztalását. 

Tanulási környezet kialakítása autizmussal élő tanulók esetén 

Protetikus környezet 

Autizmusban érintett gyerekek esetén a környezet egyénre szabott adaptálása specifikus és gyerekenként 

eltérő igények figyelembevételét kívánja meg. Olyan biztonságos tanulási helyzeteket teremtünk számukra, 

melyben csökken szorongásuk. Ebben az ideális környezetben törekszünk a rugalmasság növelésére, saját 

stratégiák tanítására, a választási lehetőség eldöntésére, a segítségadás fokozatos elhalványítására. 

Az érzelmi biztonságot az érthető elvárások megfogalmazásával és a bejósolhatósággal adjuk meg. Az 

eszköztár elemei a tér és az idő strukturálása: napirend, folyamatábrák, munkarend és munkaszervezés. 

Tér és idő szervezés (napirend, folyamatábrák, munkarend, munkaszervezés) 

A tér strukturálása világosan jelzi a tanuló számára, hogy mely tevékenység mely helyszínhez kötődik.  

A napirend - mint vizuális megsegítés – megmutatja a gyermeknek, hogy mit, mikor, hol és meddig kell 

csinálnia.  

A végrehajtó működések zavarát és a vizualitás jellemző erősségét figyelembe véve, szükség esetén egyénre 

szabott munkarendet és munkaszervezést alakítunk ki. A munkarend a Hogyan? Milyen sorrendben? 

Meddig? kérdésekre ad választ. Meghatározza a feladat hosszúságát, a lépések számát és tartalmát. A 

munkaszervezés során segítjük a tanulót abban, hogy hogyan dolgozzon egy konkrét feladaton belül. Egyes 

gyermekek számára egydobozos/alaplapos feladatokat adunk, ami az eligazodásban támogatja őket.  

Egyéb vizuális információhordozók 

 Időjelzők: Vizuális időjelzőt alkalmazunk, amikor az adott tevékenységet és a várakozás idejét kell 

behatárolni. Az autizmussal élő gyerekeknek ugyanis problémát jelent, ha nem kapnak pontos 

információt arról, mire, meddig kell várniuk illetve mit tegyenek ez idő alatt. 
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 Motiváció/jutalmazási rendszer: Választ kapnak általa az autista gyermekek, hogy mi indokolja az adott 

tevékenység, feladat elvégzését. 

 Választótáblák: Nem strukturált feladatoknál a döntés és rugalmasság támogatására alkalmazzuk.  

 Viselkedési szempontok kártyái: A különböző helyzetekben elvárt viselkedést közvetíti a gyermeknek. 

Általa új viselkedésforma alakítható ki, visszaszoríthatók a nem elfogadható megnyilvánulások, illetve 

ösztönzőleg hat a már meglévő és adaptív viselkedésre. 

 Kommunikációs segédletek: AAK eszközök használatának tanítása, amellyel az egyén önállóbbá válik, 

ki tudja fejezni kéréseit, kívánságait, érzéseit, részt tud venni a társas interakciókban. 
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3 A tanuló, a pedagógus, a szülő és az intézmény partnerei 

együttműködése és kapcsolattartásának formái 

A pedagógiai program vonatkozásában az iskolánk szereplői:  

TANULÓK 

PEDAGÓGUSOK 

PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁT SEGÍTŐK 

SZÜLŐK 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, 

személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül 

érvényesül, melyhez elengedhetetlen a szülői közösség aktív részvétele.  

Mindez az iskola szereplőinek - a tanulóknak, a pedagógusoknak, a pedagógusok munkáját segítőknek, a 

szülőknek - hatékony együttműködéséhez kötött, s egyes intézményi pedagógiai feladatok megvalósítása 

révén érhető el.  

Intézményünkben több kisebb formális közösség alkotja az egészet. A gyermekek, tanulók egyéni 

képességeit figyelembe véve kiemelten fontos, hogy megjelöljük azokat a legfontosabb feladatokat, 

amelyeket az intézmény valamennyi dolgozójának figyelembe kell venni mindennapi munkája során. Hiszen 

megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója 

példaként áll a diákok előtt. Külön ki kell emelni, hogy nemcsak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az 

intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozónak. 

3.1 Tanulóink 

A fogyatékosság által okozott részleges körű módosulások szükségessé teszik a személyiségfejlesztés 

folyamatában a sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását. Az intézményi pedagógiai programnak a sérült személyiség egészének figyelembevételével 

kell kijelölni azon nevelési területeket, amelyeknek kitüntetett helye és szerepe van a gyermekek, a tanulók 

komplex személyiségfejlesztésében.  

Célunk az életvezetéshez szükséges praktikus készségek, képességek kialakítása, fejlesztése. 

Feladatunk megerősíteni őket abban, amit tudnak. Sosem a hiányokból indulunk ki, hanem az erősségekre, 

meglévő funkciókra építünk.  

Munkánk akkor eredményes, ha: 

 teret ad a színes, sokoldalú intézményi életnek, tanulásnak, játéknak, munkának 

 fejleszti a gyermekek, tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, akaratukat 

 az intézményi közösségi programok szocializációs hatása érvényesül és ezzel az intézményen belüli 

integráció erősítése, egymás elfogadása megvalósul. 

 hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos 

kialakításához 

 környezeti ártalmak csökkentésére, prevenciós feladatok, programok megoldására törekszik 
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A személyiségfejlesztést nem kívánjuk külön kezelni a közösségfejlesztéstől, hiszen kölcsönös, szoros 

kapcsolat fűzi össze akár tartalmi, módszerbeli, akár a megvalósulás színtereinek tekintetében. A 

személyiség alakulása, alakítása nem független az adott közösségtől, annak fejlődéstörvényeitől. Az egyén a 

maga tulajdonságaival viszont hatással van a közösségre. Ez az együttes hatás még erőteljesebb a sérült 

tanulóink esetében, ebből következően fejlesztésük, fejlődésük térben és időben elválaszthatatlan. 

Nevelési programunkban - a személyiségfejlesztés tekintetében kiemelt területként kezeljük: 

 a szocializáltsági, a neveltségi mutatók erősítését, 

 az agresszió és az erőszak bármely formájának elkerülésére nevelést, 

 a konfliktuskezelés technikáinak elsajátíttatását, 

 az egészségmegőrző, óvó attitűd kialakítását, 

 a természet- és környezettudatos magatartás formálását, 

 a tanulást az egész személyiség fejlődése, fejlesztése érdekében, 

 a kommunikációs nevelést és kultúrát az egyes tanuló sikeres szocializációjának érdekében. 

Feladatunk, hogy tanulóink  

– kapjanak az iskolától értékálló tudást az anyanyelv, a művészet, a sport és az informatika területén;  

– ismerjék meg és érvényesítsék jogaikat: vegyenek részt az iskola színes, sokoldalú életében (működő 

diákönkormányzat);  

– értékeljék saját és mások tudását;  

– fejlődjön önismeretük;  

– saját képességeiknek megfelelő maximális tudást (jártasság, készség) szerezzenek,  

– olyan humán értékeket sajátítsanak el, mint becsület, tisztesség, egymás tisztelete, hazaszeretet, 

magyarságtudat;  

– kapjanak személyiségfejlődésüknek és képességeiknek megfelelő egyéni bánásmódot.  

Autista tanulóink személyiségét a spektrum zavara  minden jegyében áthathatja és ez az állapot élethosszig 

fennáll. A tünetek megjelenési formája és erőssége az életkorral változik, ezért a személyiségfejlesztéssel 

kapcsolatos szükségleteket az autizmusból fakadó típusos erősségek és nehézségek határozzák meg. Mivel a 

szociális-kommunikációs kontextusban történő tanulás számukra akadályozott,  a világról való megértés 

alapjául elsődlegesen nem személyek közti kapcsolatok szolgálnak. 

Amit nevelési programjukban figyelembe kell venni:   

 A reciprok szociális interakciók szabályozásának, illetve a kommunikáció kezdeményezésének és 

fenntartásának nehézségei; 

 Többféle szűk körű, repetitív, rugalmatlan viselkedés, érdeklődés;  

  Szabadidő önálló és társas eltöltésének nehézsége; 

 Eltérő kognitív stílus: a rugalmas gondolkodás és az információk jelentés-teli  egészként való 

észlelésének, értelmezésének sérülése; 

 Elemi pszichoszomatikus funkciók problémája; 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 Különféle iskolai, tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítással. Az iskolai élet egyes 

területeihez kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű 

nevelői fejlesztése. Tanulóink a tevékenységekbe bekapcsolódnak, így az együttéléshez szükséges 

magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjtenek. 
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 A tanulók életkori fejlettségének és fogyatékosságának figyelembe vétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral 

változó magatartáshoz. 

 Önkormányzás képességének fejlesztése a fogyatékos tanulóknál. Ki kell alakítani a közösségben, 

hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért tevékenykedni, 

illetve munkát értékelni. 

 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

 Törekszünk arra, hogy a tanulóink személyes (akár magán- jellegű) problémáikkal, bizalommal 

fordulhassanak tanáraikhoz. Az osztályfőnök vagy bármelyik pedagógus feladata, hogy keressen 

megoldást a felmerülő problémáikra.  

3.2 A pedagógus 

A pedagógusok általános működési feladatait (ügyeleti rend, ügyviteli feladatok, rendezvényszervezés, 

tanórán kívüli feladatok stb.) olyan módon határozzuk meg, hogy a tantárgyi szakmai munka elsődlegessége 

mellett biztosítsuk a tanulók személyiségének optimális fejlődését és az iskola általános működési 

biztonságát is. 

Minden pedagógusi munkamegosztás elvi alapja az arányosság. Az intézményvezető felelős ezért, hogy a 

mindenkori oktatási létszámnak megfelelően olyan módon hozza létre a pedagógus munkaköröket és az 

adott munkakörökhöz tartozó feladatokat, hogy azok egymással, az oktatási létszámmal egységes arányban 

legyenek és biztosítsák a meghatározott feladatok minőségi megoldásának lehetőségét. 

Minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége az iskolai munka zavartalanságát, eredményességét, a 

pedagógiai programban rögzített célok elérését biztosító feladatok teljesítése.  

A nevelőtestület minden tagját kötelezheti az iskola valamennyi vezetője, a kiadott törvények, 

rendeletek, utasítások betartására, az alábbiak szerint: 

 a tantervek végrehajtása; 

 rendelkezzen színvonalas, korszerű szaktudással, pedagógiai ismeretrendszerrel, befogadási és 

önművelődési készséggel;  

 készüljön fel a tanítási óráira szaktárgyilag, didaktikailag, és módszertanilag;  

 ismerje és alkalmazza a differenciált képességfejlesztés formáit, módszereit;   

 legyen képes kollégáival, a szülőkkel, de főleg a gyermekekkel a mindennapos kapcsolattartásra, 

vegye észre gondjaikat, hallgassa meg véleményüket, javaslataikat;  

 értékvállaló magatartással hitelesen érvényesítse az iskola által közvetített nevelési elveket;  

 rendelkezzen kommunikációs-, döntési-, szervezési- és elemzőkészséggel;  

 nevelőtestületünk tagjaként egységesen képviselje a munka tiszteletét, megbecsülését, valamint a 

műveltségnek és igazságosságnak, mint feltétlen értékeknek a fontosságát. 

 tartsa be a pedagógiai etika írott vagy íratlan törvényeit; 

 a problémák nyílt mindenkori megbeszélése történjen meg a megfelelő hangnemben tanulóval - 

szülővel - kollégával - vezetővel egyaránt; 

 saját példamutatással ösztönözze a tanulót a kulturált viselkedésre, öltözködésre; 

 az ünnepélyeken a közösség íratlan szabályainak betartására;  

 az egészség, testi épség megőrzéséhez szükséges ismereteket adja át, azok elsajátításáról győződjön 

meg; 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

50 

 a szükséges intézkedéseket tegye meg, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek 

veszélye fennáll; 

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységeket szervezze meg; 

 tartassa be a védő- óvó előírásokat bombariadó esetén; 

 gondoskodjon az illetékes szervek értesítéséről, az intézmény gyors és szakszerű kiürítéséről; 

3.3 Pedagógusok munkáját segítők (NOMS) 

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése az alábbi munkakörökben valósul meg: 

 Gyógypedagógiai asszisztens 

 Pedagógiai asszisztens 

 Gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő 

 Iskolatitkár 

A NOMS dolgozók foglalkoztatásának célja a pedagógiai program eredményes megvalósítása - a gyermekek 

zavartalan és folyamatos szakszerű ellátása - érdekében a pedagógusok munkájának támogatása. 

Tevékenységük a mindennapi iskolai életünkben nélkülözhetetlen. Feladataikat önállóan, a munkaköri 

leírásuknak, a szervezet működési rendszerének, az intézmény írott és íratlan szabályainak megfelelően 

végzik. 

A nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítő munkatársak a pedagógusokkal együttműködve alkalmazzák 

a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó nevelési módszereket. Szeretetteljesen, megértően 

bánnak a gyermekekkel. Támogatják a tanulást azzal, hogy partnerei a pedagógusoknak a pozitív 

visszajelzésekre épülő légkör megteremtésében. Részt vesznek az egyéni figyelmet igénylő tanulók páros 

helyzetben, vagy kis csoportban való foglalkoztatásában, az egyéni segítségnyújtásban. Az 

osztályok/csoportok szokásait, szabályait – amit a pedagógussal rendszeresen egyeztetnek - akkor is tudják 

alkalmazni, ha egyedül maradnak. Egy-egy gyermekre vonatkozó megfigyelést, tapasztalatot megosztják az 

osztályfőnökkel, a rájuk bízott információkat titokként kezelik.  

3.4 A szülő 

Sikeresek csak akkor lehetünk, ha szülői közösséggel együttműködve dolgozunk. A tanárok és a szülők 

kapcsolata azoknak a felnőtteknek az egyenrangú szövetsége, akik egymást kiegészítve felelősen fáradoznak 

a gyermekek szellemi és testi fejlődésén. Összefogásuk, közös gondolkodásuk és harmonikus 

együttműködésük fontos tényezője a nevelésnek. Találkozásaik a kölcsönös tájékoztatást és a felmerülő 

problémák együttes megoldását szolgálják. Ezáltal a szülők betekintést nyerhetnek az iskolai munkába, a 

közösség életébe, így folyamatosan nyomon követhetik gyermekük nevelésének, oktatásának alakulását. 

Ahhoz, hogy a szülők és az iskola nevelői közötti együttműködés valóban eredményes legyen, kívánatos, 

hogy:  

- A kapcsolat kölcsönös tiszteletre és bizalomra épüljön.  

- Az érintkezés közöttük legyen elfogadó, nyílt, szívélyes, jóindulatú. 

- A tanulóval kapcsolatos problémák esetén legyenek nyitottak egymás érveire, kinek-kinek a 

feladatából fakadó sajátosságokra. 

- Törekedjenek arra, hogy közösen keressék a legjobb megoldást.  



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

51 

Fontos, hogy a szülő: 

- ismerje saját és gyermeke jogait, kötelességeit;  

- bizalommal forduljon véleményével, javaslatával vagy problémáival a pedagógusokhoz;  

- kapjon támogatást az iskolától problémáinak megoldásához, ügyeik intézéséhez; 

- működjön együtt a pedagógusokkal gyermeke nevelésében.  

Célkitűzések Feladatok – kapcsolattartási formák 

A szülők együttműködése törvény adta jogaik és 

kötelességeik érvényre juttatására. 

Szülői munkaközösség (SZMK)  

Feladatai:  

 Az iskolai és családi nevelés összehangolása, 

hogy az iskola életének ne csak szemlélői, 

hanem aktív résztvevői legyenek. 

 Vélemények és javaslatok közvetítése az iskola 

felé.  

 Szülők közötti kapcsolattartás.  

Ismerjék meg a szülők az iskola helyzetét, céljait, 

feladatait, terveit, és az elért eredményeket. 

Igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek 

alkalmával  

Az igazgató tájékoztatást ad az intézmény 

munkájáról, feladatairól, aktuális problémákról. 

 tanévnyitó ünnepély;  

 tájékoztató értekezletek;  

 tanévzáró ünnepély- a tanulmányi év értékelése;  

Az iskola és a család pedagógiai törekvéseinek 

összehangolása.  

Szülői értekezlet  

Az osztályfőnök tartja, ahol a szülők tájékoztatást 

kapnak a tanév rendjéről, az aktuális feladatokról.  

 Az osztályfőnök beszámolót tart az osztály: 

 tanulmányi eredményeiről, 

magatartásáról,  

 szorgalmáról, a munka körülményeiről,  

 a nevelést segítő és gátló tényezőkről.  

o Legyenek tájékozottak a szülők gyermekük osztályával kapcsolatban.  

 Rendkívüli szülői értekezlet hívható össze, ha a 

szülők vagy pedagógusok ezt kérik. 

 

 Külső szakemberek meghívása - előadások a 

szülők problémáinak csökkentése érdekében.  

A tanuló életkörülményeinek feltárásában való 

együttműködés.  

Szükség esetén az osztályfőnök a gyermekvédelmi 

felelőssel, családgondozóval, bűnmegelőzési 

tanácsadóval együttműködést kezdeményez.  

Az együttműködés célja feltárni: 

 a gyermek helyzetét a családban;  

 a családi nevelési elveket (testi, értelmi, 

erkölcsi);  

Közvetlen kapcsolat kialakítása pedagógus és 

szülő között. 

Fogadóórák tartása  

 Osztályfőnöki fogadóóra éves munkaterv 
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szerinti időpontokban.  

 Rendkívüli fogadóóra a szülő vagy pedagógus 

külön kérésére a kialakult különleges helyzet 

azonnali megoldására az iskolai vezetőséggel 

kiegészülve.  

 Igazgatói fogadóóra.  

 Szülőkonzultáció 

 Célja széleskörű ismeret gyűjtése a gyermekről, 

egyéni probléma megbeszélése, stratégia 

kidolgozása. 

 Formális és informális felmérések, szülői 

interjúk készítése egyéni helyzetben. 

 Több forrású információ gyűjtése: pl.otthoni 

video készítése 

 Az egyéni fejlesztési terv egyes ciklusai a 

szülővel közösen készülnek, amelyben 

megjelennek a család számára fontos elérendő 

célok is. 

A szülőkkel való találkozás alkalmával: 

 Meg kell erősíteni a családi nevelést és a 

gyermek pozitívumait, erre alapozva kell a 

hibák kijavítását megkezdeni.  

 Őszinte légkört kell kialakítani, hogy a szülő 

elmondhassa a véleményét.  

 A családról megtudott adatokat titkosan kell 

kezelni.  

Az iskola és a család közti állandó, naprakész 

kapcsolattartás.  

Szóbeli/írásbeli tájékoztatás (üzenő füzet, 

KRETA elektronikus rendszer)  

 Osztályfőnök, betanító tanárok, igazgató 

közlései a szülők felé/felől. 

 Értékelések, mulasztások, tanórai bejegyzések 

megjelenítése a KRETA-ban. 

 Elektronikus ügyintézés lehetősége. 

 A fejlesztő pedagógusok évvégi értékelése a 

tanuló egyéni haladásáról.  

 Szülői értesítések, meghívók.  

 Telefonos kapcsolat olyan sürgős esetekben, 

ami nem tűr halasztást.  

 Az egyéni fejlesztési terv ciklusai végén 

részletes szöveges értékelés készül a fejlesztési 

és tanulmányi eredményekről, ami alapján 

korrigálásra, vagy kiegészítésre kerül a 

következő ciklus fejlesztési terve.  

A szülők látják gyermeküket iskolai körülmények 

között. 

 

Nyílt napok/hét szervezése a szülőknek  

 Többféle tantárgyi óra bemutatása, autizmussal 

élő tanulóinkról egyéni video készítése hogy a 
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Az iskola bemutatja a nevelő-oktató munka 

sikereit. 

szülők minél több helyzetben láthassák 

gyermeküket.  

 Érzékeljék a tanuló helyét az 

osztályközösségben.  

 Érezzék a tanórák légkörét. 

 Tanulók munkáinak a bemutatása (füzetek, 

kézműves alkotások, sporteredmények). 

Oldott hangulatú találkozás a tanulók, szülők és a 

nevelőtestület között. 

További programjaink 

 karácsony  

 húsvét  

 anyák napja  

 Montágh nap, végzős tanulók búcsúztatása  

 munkatervben foglalt egyéb programok 

Tanácsadás, támogatás Szülőcsoport 

 Havonta kerül megrendezésre, előre egyeztetett 

téma szerint. 

 Célja, hogy a családok minél tudatosabbá 

váljanak gyermekük mindennapi nevelésében az 

autizmus specifikus eszközök és módszerek 

alkalmazása által. 

3.5 Az iskola partneri hálózata 

Az iskola a nevelési-oktatási célok megvalósítása érdekében minél optimálisabb kapcsolattartásra és az 

együttműködési lehetőségek teljes kiaknázására törekszik valamennyi partnerintézményével.  

A kapcsolattartás formáit az együttműködés természete, időszaki aktualitásai határozzák meg.  

3.5.1 Köznevelés-irányítás és szervezés intézményeivel való kapcsolatok  

 Dunakeszi Tankerületi Központ  

A tankerületünk igazgatója és szakmai munkatársai az intézményünk vezetőjével, helyettesekkel és az 

iskolatitkárral rendszeres munkakapcsolatban vannak. Pontos határidőkre jelentések készülnek, az adatok 

szolgáltatása elektronikus úton történik. 

 Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 

3.5.2 Köznevelésben működő szakmai-társadalmi szervezetekkel való kapcsolat  

 Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság  

A bizottság ajánlása alapján kerülnek intézményünkbe a tanulók. Kérésünkre kontroll-és ellenőrző 

vizsgálatokat végeznek.  

 Tormay Károly Egészségügyi Központ  

Az iskolaorvos, védőnő, iskola fogorvos rendszeres szűrésekkel méri fel iskolánk tanulóinak egészségi 

állapotát, melyekről folyamatos tájékoztatást biztosítanak a szülők felé. Egészségügyi problémák észlelése 
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esetén megfelelő szakrendelésre irányítják őket. Évente egyszer fizikai állapotfelmérés keretében 

megállapítják a gyógytestnevelésben részesülők létszámát. 

 Alapszolgáltatási Központok (járás területén) 

 Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

 Közigazgatási és Szociális Iroda (Polgármesteri Hivatal Gödöllő) 

A felsorolt intézményekkel kapcsolatunk kooperatív. Gyakran igényeljük segítségüket a szociális területen 

felmerülő kérdésekben.  

3.5.3 Köznevelési intézményekkel való kapcsolat  

- A megyében működő fogyatékos gyermekeket nevelő intézmények:  

Intézményünknek szorosabb kapcsolata a Vácott, Gyömrőn, Abonyban, Cegléden, Nagykőrösön, Fóton, 

Erdőkertesen működő iskolákkal van. Tanáraink, tanulóink az évente megrendezett sportversenyeken 

találkoznak. 

- A város óvodái: 

Gyógypedagógusaink segítik a város óvodáiban integráltan nevelt SNI-s gyermekek fejlesztését. Szakmai 

napokon tájékozódunk egymás munkájáról. 

- A város iskolái:  

A város iskoláival kapcsolatunk esetleges, aminek az oka tanulóink „mássága”. Az utóbbi években a 

kollégák próbálják megismertetni és elfogadtatni tanulóinkat az ép gyermekekkel, ezért meghívják a város 

iskoláit házi vetélkedőkre, sportversenyekre. Nagyon szép, megható pillanatokat éltünk át a találkozások 

során. 

- Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolák:  

A főiskolákkal való kapcsolatunk néhány hallgató tanítási gyakorlatának lebonyolítására korlátozódott. 

3.5.4 Nem köznevelési intézményekkel való kapcsolat  

- Gödöllő Város Önkormányzata  

A városvezetéssel kapcsolatunk kiegyensúlyozott, problémamentes. Az Önkormányzat fontosnak tartja, 

állandóan figyelemmel kíséri, lehetősége szerint támogatja munkánkat. 

- A helyi művelődési intézmények:  

Művészetek Háza, Könyvtár, mozi, Múzeum, Királyi Kastély. A felsorolt intézményekkel kapcsolatunk 

nagyon jó. Rendszeresen tájékoztatnak bennünket programjaikról. Lehetőségük szerint támogatnak 

bennünket abban, hogy minél több gyermekünk vehessen részt rendezvényeiken. 

- Patrónus Ház 

Kölcsönös szakmai együttműködés jellemző kapcsolatunkra. Pedagógusaink részt vettek általuk szervezett 

képzéseken, Workshop-on. Iskolánk biztosítja a tanköteles autizmussal élő lakóik egyéni tanrendű tanulói 
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jogviszonyát. Autizmus specifikus képzettségű gyógypedagógusaink részt vesznek a Ház lakóinak szakmai 

támogatásában. Jelentős anyagi támogatást kaptunk tőlük, speciális eszközeink beszerzéséhez.  

- Gödöllői Rendőrkapitányság 

2013 szeptemberétől iskolai bűnmegelőzési tanácsadó heti rendszerességgel segíti munkánkat. Prevenciós 

előadásokkal és személyes beszélgetésekkel kapcsolódik be a tanulóink nevelésébe és a szülők 

tájékoztatásába. 

- Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

A ROMA Önkormányzat vezetője alkalmanként támogatja az arra rászoruló tanulókat, családjukat.  

- Gödöllő Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye, Nefelejcs Napközi 

A tankötelezettség megszűnése után fogadja gyermekeinket napközi otthoni ellátásra. A jó partneri 

kapcsolatnak köszönhetően volt tanulóink rendszeresen részt vesznek az iskolai rendezvényeinken. 

- Gödöllői Kutyasport Központ 

Az egyedülálló Kutya-gyerek kommunikációs foglalkozás a kutyákról szól, melyet Halász Árpád tréner 

fejlesztett ki, kimondottan a kutyatámadások megakadályozása és kivédése érdekében. A központ 

szakemberei interaktív órák keretében játékosan, élményszerűen tanítják a technikát tanulóink életkorához, 

tudásszintjéhez alkalmazkodva.  Ez a tevékenység kiegészült az évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó 

állatbemutató, állatsimogató programokkal. 

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői Csoportja 

A szociális- család- gyermekvédelemi tevékenységi körükön belül támogatják a rászoruló családokat a 

tanulók iskolai szállításában, különböző gyermekprogramok szervezésében és szükség szerint adományok 

juttatásában. 
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4 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiségfejlesztés nevelő-oktató munkánk fontos része, melynek megvalósulása érdekében a 

következő feladatokat határozzuk meg:  

 Tudjuk diákjainkat segíteni abban, hogy harmonikus, önmagukkal egyensúlyban élő személyiségekké 

váljanak, képesek legyenek önmaguk vállalására. 

 Törekszünk arra, hogy diákjaink képesek legyenek sikereik és kudarcaik egészséges feldolgozására.  

 Célunk pozitív emberi kapcsolatok kialakításának elősegítése.  

 Neveljük őket a társadalmilag elfogadott együttélési és viselkedési formák, elvárások betartására.  

 Segítjük elfogadni a másságot (faji, vallási, fogyatékkal élők). 

 Egymás tiszteletben tartására nevelünk. 

 Igyekszünk kialakítani a felelősségtudatot és lelkiismeretességet.  

 Tevékeny életre neveljük tanítványainkat, hogy legyenek céljaik az életben. 
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5 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A nevelési folyamatnak kiemelkedően fontos része a közösségfejlesztés. 

Az intézményünkben folyó közösségfejlesztő folyamat célja olyan gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, 

akik önállóan, vagy segítséggel képesek lesznek a társadalomba való beilleszkedésre, s ott kiegyensúlyozott 

életet tudnak élni. 

Közösségfejlesztésünk elvei: 

 a gyerekek helyzetének, állapotának, értelmi képességének, fejlettségének figyelembe vétele 

 a pozitívumokra való támaszkodás 

 az egységes nevelési ráhatás érvényesítése 

 életszerű követelmények támasztása 

 a tervszerűség, céltudatosság és következetesség elve 

 a nevelői irányítás indirekt és közvetett jellege 

 egységes, egymásra épülő szokásrend kialakítása 

A közösségfejlesztésünk fő feladatai: 

 a közösség - alakítás folyamatában a tanulói önállóság fejlesztése 

 a szokások kialakítása terén egységes nevelői ráhatás és követelménytámasztás 

 kölcsönös segítségadás 

 mintaközvetítés példaadással 

 meggyőződés formálása beszélgetéssel, felvilágosítással 

 harmonikus társas kapcsolatok kialakításához szükséges tulajdonságok fejlesztése 

 iskolán kívüli kötődések figyelemmel kísérése 

 a gyermekek felkészítése és megtanítása a kulturált magatartási mintákra, a rossz és káros hatások 

felismerésére és elutasítására pl.: dohányzás, alkohol, drog. 

A tanórai tevékenység közösségfejlesztő és formáló hatásairól, az ezzel kapcsolatos nevelői teendőkről a 

pedagógiai program mellékleteiben található tantárgyi programok (helyi tanterv) szólnak részletesen. Jelen 

fejezet a tanórai, valamint a tanítási órán kívüli tevékenységformák által indukált közösségfejlesztésről 

szólnak.  

5.1 A közösségfejlesztés színterei az iskolában 

Az iskolában a tanulók tanórai illetve egész napos iskolai foglalkozások alatti tevékenységei jelentős 

mértékben formálják, alakítják a különféle szintű- elsősorban osztályon belüli és az összevont- 

közösségeket. A tanórán kívüli programok a személyiség fejlesztését szolgálják, melynek színterei az iskolai 

ünnepségek, hagyományőrző programok, sportrendezvények, koncertek.   

5.1.1 Iskolán kívüli foglalkozások  

Évente pályázunk az Erzsébet-program keretében meghirdetett iskolai táboroztatásra. Az osztályfőnökök 

osztályaiknak, vagy összevont csoportoknak kirándulásokat szerveznek. A szabadidős tevékenységek során 

múzeum-, színház-, állatkerti- és mozi látogatások színesítik a diákok életét.  
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5.1.2 A szabadidő hasznos eltöltése  

A délelőtti oktatás túlnyomórészt intellektuális erőfeszítéseket kíván a tanulóktól, ezért természetes, hogy 

délutáni szabadidejükben azokat a tevékenységi formákat kell előtérbe helyezni, melyek biztosítják:  

 a pihenést és regenerálódást,  

 a személyiségfejlődést,  

 a szórakozást és játékot,  

 a művelődést,  

 a közösségi élet kialakítását és fejlesztését.  

A szabadidős tevékenységek fő irányvonalai:  

o művészeti és tudományos művelődés (pl. múzeum, mozi, színház),  

o sportolási és edzési alkalmak (pl. különböző sportágak bajnokságai, táborok),  

o társas együttlétek osztály- vagy iskolai keretben (pl. szüreti, farsangi bál, karácsony, anyák napja, 

sportversenyek, iskolanap, vetélkedők)  

Autizmusban érintett tanulóinknak tanítani kell az önálló és társas szabadidő hasznos eltöltését egyaránt. A 

gyermekek számára nehézséget okoz az idő strukturálatlansága, a nyitott végű helyzetek, a választás, 

tervezés és kivitelezés, a hely és a tevékenység egymáshoz illesztése. Az autizmusuk sajátosságai miatt 

érdeklődési körük speciális, a gondolkodásuk merev, viselkedésük jellemzően sztereotip és repetitív. 

Önálló szabadidő eltöltése esetében tanítandó: 

o a szabadidős tevékenységek helye és ideje 

o az önállóan végezhető tevékenységek köre 

o tevékenységek közötti választás  

Társas szabadidő eltöltése esetében tanítandó: 

o sorra kerülés, várakozás, szereplőváltás 

o közösen játszható játékok szabályai 

o a vesztés elviselésének, kezelésének stratégiája 

o játékeszközökön való osztozkodás, kölcsönösségen alapuló közös játék 

o viselkedési szabályok pl. kérés fontossága 

5.1.3 Intézményi hagyományok ápolása   

Bonyolult világunkban megmaradásunk záloga a hagyományaink megőrzése és ápolása. Az iskolai 

hagyományaink, programjaink meghatározzák oktatásunk, nevelésünk eredményességét és segítik 

kialakítani intézményünk arculatát is. Ezeket a hagyományokat igyekszünk olyan formában megőrizni, 

amely minden gyermekünk számára tartalmaz speciálisan és életkorának megfelelő kapcsolódási pontokat. 

Több esetben a felnőttek a gyermekekkel közösen készítik a produkciókat, amelyek emelik az ünnepek 

meghittségét. A tanév során a nemzeti ünnepek dátumához igazodva tartjuk a megemlékezéseket, amelyek 

munkatervünkben is megjelennek. 

5.1.3.1 Hagyományőrző tevékenységeink 

 Évnyitó: A tanévnyitót mindig ünnepélyes keretek között tartjuk. Az 1. osztályosokat - az iskolával 

történő első találkozás szorongásának oldására - ajándékkal, rövid köszöntővel fogadjuk, ezáltal ők is 

az iskola tagjává vállnak. Ezen a napon, az évnyitó után tartjuk az első szülői értekezletet. 
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 Sérült Gyermekek Napja (szeptember 23.): Hagyománnyá vált, hogy ezen a napon iskolánk tanulói az 

Állatkertbe látogatnak el, ahol ingyenes belépővel, ajándékokkal, változatos műsorokkal 

kedveskednek a szervezők nekik. 

 Pákozdi csata évfordulója (szeptember 29.): Ezen a napon vetélkedővel összekapcsolt gyalogtúrát 

szervezünk a környékbeli kirándulóhelyekre.  

 Szüreti-bál: A szüreti népszokásokat felelevenítő dalokkal, játékokkal, tánccal ünnepelünk.  

 Aradi vértanúk (október 6.): Iskolai megemlékezésre tanulóink műsorral készülnek. 

 Az 1956-os forradalom évfordulója (október 23.): Szerkesztett előadással - melyen minden évfolyam 

megjelenik - emlékezünk meg erről a napról.  

 Adventi készülődés (november 30. – december 20.): Az adventi készülődés során olyan 

tevékenységeket végeznek a gyerekek, amely ráhangolja őket az elkövetkező bensőséges ünnepekre. 

Ebben az időszakban gyertyát öntenek, fenyődíszeket, apró ajándékokat készítenek, mézeskalácsot 

sütnek. A családok igénye szerint a gyerekek segítséggel elkészítik azt az adventi koszorút, amely 

majd otthonukat díszíti. Az adventi készülődéssel az is a célunk, hogy gyerekeink megtapasztalják, 

hogyan lehet előkészíteni egy ünnepet, hogy az mindenki számára öröm legyen, hiszen erre sok 

családban sem lehetőség, sem igény nincs. 

 Mikulás (december 6.): Iskolánkban ez egy közös vidám ünnep, amelyre az osztályok versekkel, 

dalokkal készülődnek. Sikerül mindig találnunk olyan támogatókat, akik segítik iskolánkat abban, 

hogy ezen a napon csomagot adhassunk gyermekeinknek. A kisebb tanulók számára az a legnagyobb 

élmény, hogy az ajándékot egy „igazi” Mikulástól, a virgácsot egy „igazi” krampusztól kapják. 

 Karácsony: Iskolánk legbensőségesebb ünnepe, amit a téli szünet előtti utolsó tanítási napon tartunk. 

Ennek az ünnepnek kialakult hagyományos menetrendje van. Az ünnepséget megelőző napokban 

felállítjuk, és a tanulók által folyamatosan készített díszekkel díszítjük fel a karácsonyfát. Ezen a 

napon tanulóink ünnepi szentmisén vesznek részt. Az iskolába visszaérve közösen fogyasztjuk el - az 

Adventi készülődés során elkészített gyertyákkal díszített, ünnepien megterített asztaloknál - a 

reggelinket. A karácsonyt, Jézus születését a feldíszített fa mellett Betlehemes játékkal, versekkel, 

dalokkal köszöntjük.  

 Farsang: Minden tanulócsoport, tanáraival együtt jelmezbe öltözik. A jelmezes felvonulást közös tánc 

és játék követi. 

 1848-as forradalom és szabadságharc (március 15.): Iskolánk tanulói hagyományosan egy 

szerkesztett műsor előadásával ünneplik meg ezt a napot. A város által rendezett esti fáklyás 

felvonuláson közösen veszünk részt. 

 Kiszézés: A hagyomány szerint a kiszebaba „elégetésével” megszabadulunk a tél hidegétől, a 

betegségektől, a böjttől, a ködtől. Tanulóink népi dalokat énekelve közösen öltöztetik fel és égetik el a 

kiszebabát. 

 Költészet napjához kapcsolódó versmondás: Kötelező és szabadon választott verssel készül minden 

gyermek életkorához és képességeihez mérten, melyet jutalmazással zárunk le. 

 Autizmus világnapja (április 2.): Hagyománnyá vált intézményünkben, hogy az autizmus nap 

alkalmából a tantestület tagjai és a tanulók kékbe öltöznek.  

 Húsvét: Az iskolai hitoktatás megismerteti tanulóinkat a húsvéti ünnepkör vallási szokásaival. Ebben 

az időszakban készülnek hittanos gyermekeink az első gyónásra és szentáldozásra valamint 

keresztségre. A népi hagyományok közül felelevenítjük a tojásfestés és locsolóvers mondás szokását. 

 Májusfa-állítás: A fiatalság tavaszi örömünnepe a májusfa állításának ideje. A lányok fát díszítenek 

fel a természet újjászületésének ismert szimbolikus kellékeként színes szalagokkal.  
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 Anyák napja: Ezt az ünnepet az alsó és foglalkoztató tagozaton osztálykeretben ünneplik gyermekeink. 

Általuk készített ajándékkal, műsorral köszöntik az édesanyákat, nagymamákat. 

 Pedagógusnap: Egy segítő tanár irányításával, rövid műsorral köszöntik tanulóink az iskola 

pedagógusait. Jó érzéssel tölt el mindnyájunkat ez a figyelmesség. 

 Pünkösdölés: Az ünnephez kötődő régi népszokás a pünkösdi király és királyné megválasztása. A fiú 

tanulók közül ügyességi játékok keretében választjuk ki a legerősebbet, legügyesebbet. Mindig az 

iskola legfiatalabb lánytanulója a pünkösdi királyné. Az ünnep végén „kitáncoljuk” a május elsején 

állított májusfát. 

 Montágh nap (napok), ballagás: Minden év utolsó tanítási napján évzárással, a végzett tanulóink 

búcsúztatásával rendezzük meg ezt a napot, amely a gyerekek, a szülők és a pedagógusok közös 

ünnepe.  

Ezen a napon iskolánk névadójáról - Montágh Imréről - készült domborműnél minden végzős diákunk 

elhelyezi búcsúszalagját.  

5.1.3.2 Tanulmányi munkához kapcsolódó hagyományok 

 Mindennapi munkánkat a reggeli sorakozással és közös köszönéssel kezdjük. Itt történik meg a napi 

aktualitások megbeszélése az elmúlt nap eseményeinek értékelése. A gyülekezővel és közös 

köszönéssel hangolódunk rá a tanulmányi munkára.  

 Minden év szeptemberében részt veszünk a budapesti Állatkert által szervezett ingyenes látogatási 

napon. (Sérült Gyermekek Világnapja) 

 Tanulóink rendszeresen indulnak a gyógypedagógiai iskolák részére rendezett megyei és országos 

sportversenyeken. 

 A természethez kapcsolódó ünnepnapokról (Föld-, Víz-, Madarak és fák napja) változatos 

programokkal emlékezünk meg. 

 Minden évben - Montágh napon - összegezzük a tanév eredményeit. Oklevéllel és jutalomkönyvvel 

ismerjük el a diákjaink éves munkáját. Emlékplakettet adunk át az „Iskola kiváló sportolója” és az „Év 

diákja” címmel. 

5.1.3.3 A felnőtt közösségre vonatkozó hagyományok 

 Tanévnyitó értekezlet: a tanév legfontosabb feladatainak ismertetése, munkacsoportok megalakulása, 

munkaközösségek megbeszélései. 

 Az új kollégák szakmai segítése egész éves munka. Év elején minden új kollégát tájékoztatunk az 

iskola működéséről, hagyományairól és az adminisztrációs feladatokról. 

 Minden hónap utolsó szerdáján munkaértekezletet, információs értekezletet tartunk. Ennek tárgya az 

elmúlt hónap eredményeinek összegzése, illetve a következő hónap feladatainak ismertetése. Ekkor 

kerül sor az aktuális problémák megbeszélésére és a közös megoldáskeresésre. 

 Természetesen kötetlen programokra is sor kerül év közben, amelyek a kollegiális kapcsolatok 

elmélyítésére is lehetőséget adnak: a karácsonyt és a tanévzárást közösen is megünnepeljük. 

 Szervezünk tantestületi kirándulásokat, amelyek erősítik a munkatársak közötti összetartozást, 

amellyel célunk, hogy a szakmai felkészültség mellett, nevelőtestületünk együttműködő és empatikus 

közösség legyen. 

5.1.4 Az iskola hagyományos kulturális és nemzeti ünnepi rendezvényei 

Iskolánkban a nemzeti ünnepeket hagyományosan az általános iskola, a szakiskola és a foglalkoztató iskola 

tanulói és tanárai együtt készítik. Közös éneklés, táncos vagy prózai előadás - kisebb jelenetek, dramatizált 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

61 

irodalmi művek - az ünnepek legszebb pillanatai. A gyerekek szívesen szerepelnek és büszkék a 

teljesítményükre. A nagyobbak számára az ünnepély után az aktuális ünnep témájában filmvetítést, korabeli 

képek megtekintését is felkínáljuk. Rendezvényeink, ünnepségeink közösségteremtő jelentőséggel bírnak, 

mint például az együttes élmény, a minta adása, a kultúra közvetítése. 

Nemzeti örökségünk megemlékezései és ünnepei: 

o Október 6.  

o Emlékezés október 23-ára  

o Március 15. 

Tantárgyakhoz kötődő hagyományok:  

o Mese/versmondás 

o Föld-, Víz-, Madarak és fák napja 

o Rendhagyó történelem óra (Kommunizmus áldozatainak emléknapja, emlékezés Trianonra, 

koszorúzás Teleki Pál szobránál, megemlékezés Kálmán hercegről) 

Iskolai programok: 

o Tanévnyitó  

o Mikulás-nap, Advent és Karácsony 

o Farsang 

o Húsvét 

o Anyák napja 

o Montágh Nap és tanévzáró 

5.1.5 Iskolaszintű versenyek és rendezvények  

„Zöld”- jeles napok alkalmából - a tanév lehetőségei alapján - kerülnek az alábbi programok 

megrendezésre. 

Állatok Világnapja (október 4.) 

 Veszélyeztetett, kihalt állatok bemutatása. Minden osztály számára előzetes egyeztetés alapján 

kijelölésre kerül egy állatfaj, esetleg csoport. Az elkészített feladatot az osztályok az életkori és 

fejlettségi szintjüknek megfelelően, játékos és/vagy ismeretterjesztő formában mutatják be valamennyi 

tanulónk számára. 

 Kirándulás - TOTÓ kitöltés: a kora őszi időszakban kirándulás egy közeli erdőbe, ahol 

megfigyeléseket végzünk. Kérdéssor segítségével rögzítjük és értékeljük a tanulók ismereteit. 

 Rajzverseny pozitív indíttatású témák megjelölésével (pl. Miért szeretem az állatokat?). A szabadon 

választható technikával készült alkotásokat korcsoportonként díjazzuk. 

Föld Napja (április 22.) 

 A Föld problémáit, a gyerekek ötleteit is felhasználó és megoldási javaslatokat is bemutató színdarab 

előadása. 

 Interaktív előadás, amely rendhagyó, összevont környezetvédelmi óra. A tanulókkal közösen gyűjtjük 

össze azokat a környezetszennyezési tevékenységeket, amelyekkel a saját életterünket tesszük 

egészségtelenné, veszélyeztetjük a jövő nemzedékének lehetőségeit. Megbeszéljük, mit tehetünk a 

mindennapokban, hogy megelőzzük a kártételeket és megőrizzük környezetünk értékeit. 
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 Makettkészítő verseny: egy elképzelt, ideális lakóhely formálása és szemléltetése újra felhasználható 

anyagokból (pl. dobozból, kupakból, stb.). Cél a környezetszennyezés okozta károk megjelenítése 

illetve a károsodott élőhely élhetővé tétele. 

 A Föld különböző területeinek bemutatása az összes osztály aktív részvételével, kiemelten 

érzékeltetve az élővilág sokféleségében és a kulturális sokszínűségben rejlő óriási értékeket. 

Madarak és Fák Napja (május 10.) 

 TOTÓ: feleletválasztásos kérdéssor kitöltése botanikai és ornitológiai témákban, a gyerekek fejlettségi 

szintjének megfelelően. 

 Színpadi bemutató keretében madarakról szóló zenés-táncos előadás. 

 Fajfelismerő verseny, mely állatokat és növényeket bemutató képek alapján történik. A felkészülés 

határozó könyvekkel és tanári irányítással történik.  

Víz Világnapja (március 22.) 

 Levelező vetélkedők, melyek felhívják a figyelmet az ivóvízkincs és a természetes vizek 

sebezhetőségének jelentőségére. A faliújságra előzetesen kifüggesztett kérdéssorra adott válaszok 

alapján értékeljük a tanulók felkészültségét és a téma iránti érdeklődésüket. 

 Rendhagyó óra a könyvtárban a víz védelme témakörében. 
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6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységek helyi rendje 

A nemzeti köznevelési törvény az egész rendszer kiemelt céljaként határozta meg, hogy a nevelés-oktatás 

eszközeivel meg kell akadályozni a különleges figyelmet igénylő gyermekek, tanulók társadalmi 

leszakadását, ugyanakkor kiemelt figyelmet kell fordítani a tehetséggondozásra.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló meghatározása a 2011. évi CXC. törvény szerint: 

4. § 13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b)
 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. (Ez a rendelkezés 2013. szeptember 1-jétől hatályos) 

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 

viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 

hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy 

sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek,   

 kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag 

feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és 

felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség, 

Az iskolánk tanulónépessége 

Intézményünk 12 évfolyamos, sajátos nevelési igényű enyhe és középsúlyos értelmi sérült, valamint 

autizmus spektrum zavarhoz társuló enyhe és középsúlyos értelmi sérült tanulókat ellátó, gyógypedagógiai 

nevelési-oktatási intézmény.  

Tanulóink a. Szakértői Bizottságok javaslatai alapján kerülnek beiskolázásra. Ennek értelmében 

intézményünk tanulólétszáma a mindenkori áthelyezés függvénye.  

A 2012. december 17-én kelt Alapdokumentum értelmében az iskola alapfeladatát mindazon enyhe, 

középsúlyos értelmi fogyatékos és autista tanuló tekintetében ellátja, akik rendelkeznek a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői bizottság véleményével. 

Jellemző, hogy a többségi általános iskolákból a sikertelen integrációs próbálkozás után túlkorosan, 

frusztráltan jelennek meg a felsőbb évfolyamokra az integrálhatónak nyilvánított tanulók. Fejlesztési 

kilátásaikat csökkentik azok az évek, amelyben nem a megfelelő fejlesztést kapták. Feladatunk, hogy vonzó 

napirenddel megszerettessük az iskolát, a tanulást.  
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Intézményünk diákjai között évről évre folyamatosan nő azon autizmussal élő tanulók létszáma, akik egyre 

specifikusabb megsegítést és környezetet igényelnek. Korábbi években az autista gyermekeink integráltan 

tanultak tanulásban/értelmileg akadályozott osztályokban, értelmi képességeik szerint. A közelmúltban 

viszont indokolttá vált autizmus specifikus osztályok kialakítása - 2018-2019. tanévtől - azóta több 

szegregált osztály működik. A csoportok gyermekeit autizmus specifikus képzettségű gyógypedagógusok 

segítik a tanulásban, protetikus környezetben. Az intézményen belül átjárhatóságot - integrált/szegregált 

osztály - biztosítunk tanulóink számára, amennyiben fejlettségi állapotuk és haladási ütemük indokolttá teszi 

a változást. 

6.1  Az intézmény habilitációs, rehabilitációs tevékenysége 

A sajátos nevelési igény kifejezi a gyermek képességeinek részleges vagy teljes kiesését, eltérő ütemű 

fejlődését, az életkori sajátosságainak részleges vagy teljes módosulását. Ezért a sajátos nevelési igény a 

szokásos tartalmak, eljárások és pedagógiai módszerek megváltoztatását teszi szükségessé.  

6.1.1 A fejlesztés célja 

 megelőzzük vagy csökkentsük a tanulási nehézségeket 

 megváltoztassuk a tanulók sorozatos tanulási kudarcok következtében kialakult negatív motivációját 

 megkedveltessük a tanulást 

 korrigáljuk a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciókat 

 mérsékeljük a viselkedési zavarokat 

 csökkentsük a fogyatékosságukból eredő hátrányokat, a minél sikeresebb szocializáció elérése 

érdekében 

 segítsük az önálló életvezetés kialakítását 

Az intézményi élet valamennyi területén kiemelt figyelemmel kell kezelnünk a habilitációs - rehabilitációs 

nevelési szempontokat. Olyan pedagógiai eljárásokat választunk, amelyek alkalmazkodnak a habilitációs és 

rehabilitációs igényekhez és minden gyermek számára lehetővé teszik az optimális fejlődést. 

6.1.2 Szervezeti formái  

A habilitációs, rehabilitációs órákat gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, konduktor vagy gyógytestnevelő 

vezeti. 

A heti kötelező tanórákon túl tanulóinknak pedagógiai, gyógypedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozásokat szervezünk, ahol differenciáltan, szükségleteiknek megfelelően részesülnek speciális 

fejlesztésben.  

A munkaközösség egységes szempontrendszert illetve felmérőlapot dolgozott ki az enyhe értelmileg 

akadályozott gyermekek vizsgálatára, amely tájékoztatást ad számunkra a tanulóink szeptemberi állapotáról. 

Ezt a felmérőlapot használjuk minden intézményünkbe felvételre került, enyhe értelmileg akadályozott, alsó 

tagozatos gyermeknél is.  

A megvalósítás formái: 

Egyéni fejlesztés: A tanulók a foglalkozásokon minden esetben a szakértői bizottság véleményében 

meghatározott, sajátos nevelési igényű gyermekek oktatására vonatkozó törvényi hivatkozás alapján vesznek 

részt. A fejlesztési területek a rehabilitációs javaslatok illetve a munkaközösség által kidolgozott 

állapotfelmérés során megállapított szükségletek figyelembevételével valósulnak meg. 
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Osztálykeretben megvalósuló fejlesztés: Az osztálykereten belüli fejlesztések elsődleges célja az általános 

tájékozottság (időben, térben, szűkebb és tágabb környezetünk megismerése, megértése) kiszélesítése és 

elmélyítése. Másrészt a szociális (társas kapcsolatok), kommunikációs képességek, beszédkészség, 

szabálytudat, figyelem, emlékezet és gondolkodás fejlesztése, kihasználva az osztályközösség előnyeit.  

A fejlesztő munka egyéni fejlesztési terv alapján történik, amelynek lényeges eleme a szakaszos illetve 

folyamatos véleményalkotás.  

Ütemterv az egyéni fejlesztéshez  

Szeptember: szintfelmérések; csoportalakítások; egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; a kijelölt fejlesztési 

területek félévenkénti felülvizsgálata 

Szeptembertől - januárig: fejlesztések  

Januárban: értékelések, tájékoztatás a szülők felé  

Februártól - júniusig: fejlesztések 

Június: értékelések, tájékoztatás a szülők felé  

6.2 Módszerek  

Életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, az érzelmi motivációra építő, lehetőség szerint játékos formában 

történő specifikus képességfejlesztés. 

I. Kognitív fejlesztő programok  

 Sindelar  

 Meixner- féle diszlexia prevenció és reedukáció  

 Diszgráfia 

 Dékány féle diszkalkulia 

II. Mozgásfejlesztő terápiák  

 Alapozó mozgásfejlesztés 

 TSMT mozgás-és idegrendszer fejlesztő terápiák elvégzése. 

 INPP készségfejlesztő program 

III. Logopédiai terápiák  

 pöszeség,  

 dadogás, 

 akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés, 

 augmentatív kommunikáció 

 beszédészlelés-beszédmegértés 

 diszlexia prevenció 

 diszlexia reedukáció  

IV. Egyéb terápiák 

 Drámapedagógia 

 Kutya-gyerek kommunikációs tréning 

V. Konduktív pedagógia  

VI. Autizmus spektrumzavar 
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6.2.1 Kognitív fejlesztő programok 

Sindelar 

Óvodás és iskoláskorú gyermekek részképességeit vizsgáló és azok fejlesztését szolgáló kognitív terápia. A 

kognitív funkciókat gyakoroltatja az életkori sajátosságoknak megfelelően. Fokozatos felépítettségű, 

rugalmas, nyitott instrukciós rendszerű komplex program. A képességek minőségi elemzése által adja meg a 

gyermekek tanulási nehézségeire szabható fejlesztési stratégiát.  

A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki:  

 vizuális és auditív differenciálás, alak-háttértagolás, emlékezet, 

 intermodalitás, 

 szerialitás, 

 téri orientáció 

Ennek a módszernek az elemeit a tanórákon és rehabilitációs órákon alkalmazzák kollégáink.  

Meixner-féle diszlexia prevenció és reedukáció 

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó intelligenciaszinttől független olvasási és helyesírási 

gyengeséget jelent.  

Meixner Ildikó szerint: „A diszlexia viszonyfogalom: a gyermek, a vele szemben jogosan támasztott igények 

ellenére lényegesen elmarad az olvasás - írás megtanulásában. - Ez, azt is jelenti, hogy neki sokkalta több 

időre és gyakorlási anyagra van szüksége, mint egy átlagosan olvasó gyereknek.” 

A diszlexia főbb tünetei az óvodában a mozgás területén, irány és tájékozódás területén valamint beszéd 

területén figyelhetők meg. 

Az iskolában az óvodáskorban tapasztalt nagy - és finommotorika, ritmusérzék fejletlenség, térbeni 

tájékozódás bizonytalansága, beszédzavar mellett jelentkeznek azok a konkrét akadályok az olvasás és az 

írás területén, amelyek tanulási nehézséget jelentenek a gyerekek számára.  

Tanulásban akadályozott tanulóink ugyan nem szükségszerűen diszlexiások, de náluk a diszlexia 

veszélyeztető tényezők halmozottan fordulnak elő. Szinte mindegyikükre jellemző a nagymozgások 

koordinálatlansága, motoros ügyetlenség, szegényes, szűkös szókincs, hibás beszéd, térbeni, időbeni 

tájékozódás fejletlensége, érzékelési apparátus zavarai, figyelemzavar, hiperaktivitással, absztrahálási 

képesség elégtelensége, feladattudat-gyengeség.  

A terápia legfontosabb elve a sokoldalú készségfejlesztés, az olvasás - és írástanítás előkészítése, az olvasási 

kedv felébresztése, majd ezek alapján az olvasás tanítása. 

A Meixner - módszer alapelvei: 

 Alaposan előkészíti az olvasás-írástanítást, az olvasástechnikai készségek alapos kidolgozása jellemzi. 

 A betűtanításban fokozatosan, kis lépések szerint halad, késleltetett. 

 Szótagoló, szintetikus módszer, és ez nagyon fontos a későbbi helyesírás fejlesztésénél. 

 Alapja a hangoztatás és a fonémahallás fejlesztésére épülő betűtanítás, azaz a hármas asszociáció 

(látom – hallom - mondom), minél tökéletesebb kialakítására törekszik. 

 Megelőzi a homogén gátlás kialakulását – az alakilag, fonetikailag hasonló betűket időben távol 

javasolja tanítani. 

 Intenzíven fejleszti a tanulók aktív és passzív szókincsét. 

 Sok mozgatható, manipulálható eszközt tartalmaz. 

A terápia két fő részből áll: a képesség-, készségfejlesztésből, és az olvasástanításból. 
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Diszgráfia 

A diszgráfia a tanulási zavarok egy formája. Gyakran társul a diszlexiával.  

Tünetei megnyilvánulnak az íráskészség gyengeségében, valamint helyesírási hibákban. Két külön típusát 

különböztetjük meg: formai diszgráfia és tartalmi diszgráfia. 

1. Formai diszgráfia: az írás technikája nehéz a gyerek számára, a szem és kéz együttműködése 

pontatlanul, lassan ír. Az írás külalakja, íráskép csúnya, a betűk kicsúsznak a sorokból, a vonalvezetés 

hullámzó, a betűk mérete és formája változó. Gyakran javítja, áthúzza, kiradírozza a gyerek az írását. 

A diszgráfiás gyerek általában görcsösen fogja a ceruzát, rendszerint erősen rányomja a papírra. 

Tollbamondáskor gondolkodni kezd a betűk formáján, ezért lemarad, majd esetleg kapkodni kezd. A 

kapkodás miatt lehagyja a szavak, mondatok végét, vagy esetleg más, korábban elhangzott szót szúr 

be. Pontatlan a szóköz, nagybetű, írásjelek használata. 

2. Tartalmi diszgráfia: a külalak elfogadható, viszont a helyesírás nagyon gyenge. Önálló fogalmazások 

írása okoz nehézséget, a tollbamondásban sok hibát ejt, jóllehet a másolási feladatot szépen, hibátlanul 

végzi. A hosszú-rövid magánhangzókat nehezen különbözteti meg. Gondot okoz a nyelvtani 

műveletek megértése, használata. 

A diszgráfia esetében sem jelenik meg minden tünet egy gyereknél, de akár mindkét fajtája is előfordulhat 

egyetlen tanulónál. Ha mindkét fajta előfordul, akkor a diszgráfia akár írásképtelenséget is eredményezhet. 

A diszgráfia nem társul feltétlen más tanulási zavarral, ugyanakkor lehet a tüneteinek megjelenése az 

írásban. Megfigyelések szerint majdnem minden diszlexiás egyben diszgráfiás is. A diszgráfia oka (mint 

ahogy a diszlexia oka is) lehet észlelési zavar, ha a gyermek rosszul hallja a beszédet. Emellett a megkésett 

mozgásfejlődés, testtartási, vagy egyensúlyi probléma, erő adagolásának és irányításának problémája, a 

térbeli és időbeli tájékozódás nehézsége, fejletlensége (jobb-bal összetévesztése). Fejletlen analízis-szintézis 

képesség (a szó betűre bontott elemzése, majd ismételt összeillesztése) szintén generálja ezt az összetett 

tanulási zavart.  

Diszkalkulia terápia: 

A gyermek jelenlegi tudásszintjét, s a már elsajátított tudásra, képességekre építjük fel a terápiás tervet, 

egészen apró lépésekre lebontva, a fokozatosság elvét különösen szem előtt tartva. A speciális diszkalkulia 

foglalkozások célja a matematikatanuláshoz szükséges biztos alapok megteremtése, a megfelelő képességek 

fejlesztése, jártasságok, készségek kialakítása, pl. érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, 

beszéd fejlesztése. Segítséget igényelnek saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódásnál. Különleges 

jelentőségű a terápia során a már eddig elsajátított ismeretek, jártasságok, készségek állandó gyakorlása 

illetve beépítése az új ismeretekbe. 

6.2.2 Mozgásfejlesztő terápiák  

Alapozó mozgásfejlesztés 

Mozgásos- érzékszervi-idegrendszer fejlesztő terápia. A fejlődés kezdeti lépcsőihez tér vissza, a fejlődéstani 

fázisokat újralépi, az egyes funkciókat megerősíti és szükség szerint új idegrendszeri kapcsolatokat épít ki. 

Megalapozza a gyermek, fejlődésben elmaradt idegrendszerét és annak funkcióit, hogy ráépíthetők legyenek 

az ún. magasabb funkciók, mint pl. a beszéd, olvasás, írás.  

A terápiának fejlődéstani vezérvonala van, melyet a terápia során szigorúan be kell tartani:  

 nagymozgások,  

 rugalmasság,  
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 egyensúly,  

 mozgáskoordináció megalapozása, kifejlesztése és tökéletesítése, 

 keresztgyakorlatok,  

 finommotorika kialakítása és fejlesztése,  

 dominancia megválasztása és megerősítése. 

A terápia során fejlődik a gyermek idegrendszere, ezáltal 

 mozgása ügyesebbé válik 

 írásképe javul 

 térben való tájékozódása javul 

 olvasás- és beszédkészsége javul 

 segít a figyelemzavar leküzdésében 

 önbizalmat épít 

 magabiztosabbá válik 

A részképességek fejlesztését szolgáló kognitív terápia, amely a neurogén tanulási zavar/nehézség 

vizsgálatát és terápiáját célozza meg. A kognitív funkciókat gyakoroltatja az életkori sajátosságoknak 

megfelelően. Fokozatos felépítettségű, rugalmas, nyitott instrukciós rendszerű komplex program. A 

képességek minőségi elemzése által adja meg a gyermekek tanulási nehézségeire szabható fejlesztési 

stratégiát. Minkét korcsoport részére kidolgozott vizsgáló és arra épülő terápiás anyagot használjuk.  

A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki:  

 vizuális és auditív differenciálás, alak-háttértagolás, emlékezet, 

 intermodalitás, 

 szerialitás, 

 téri orientáció 

Tanórákon, egyéni fejlesztő foglalkozásokon és rehabilitációs órákon alkalmazzák kollegáink ezt a 

módszert. 

TSMT mozgás-és idegrendszer fejlesztő terápia 

A Tervezett Szenzomotoros Tréning a szenzomotoros terápiák közé tartozik. Az Ayres által kidolgozott és 

világszerte széleskörűen alkalmazott - Lakatos Katalin által továbbfejlesztett - szenzomotoros szemléletű 

vizsgálaton alapul. 

A vizsgálat célja:  

 Az organikus éretlenség igazolása, a funkciók fajtájának, területének, kiterjedtségének, súlyosságának 

meghatározása. 

 A terápia előkészítése, meghatározása 5-7 éves korban preventív, 7-10 éves korban korrektív, 10 éves 

kor fölött állapotfelmérés a célja. 

A fentiek megállapítása után tudatos, pontos, célzott, intenzív terápia kezdődik a szülők bevonásával. Az 

előírt feladatok meghatározott idegrendszeri struktúrákat céloznak meg. Mindennapos gyakorlásukkal 

újraszerveződnek a kéreg alatti területek, aminek addigi deficitje akadályozta a magasabb funkciók 

végrehajtását. 

A TSMT szemlélete, hogy a tanuláshoz szükséges alap-és komplex funkciók nem javulhatnak pusztán a 

gyakorlásuk által. Szükséges a rossz működés okának felderítése, - ami organikus eredetű- és annak javítása. 

Az idegrendszer meghatározott mértékű működésének elérése után lehet a kognitív funkciók gyakorlásába 

kezdeni, ott eredményeket elvárni. 
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Ezek a deficites funkciók a motoros, pszichés-kognitív és szociális területeken jelentkezhetnek. 

 0-5 éves korig preventív jelleggel fejleszti a fenti területeket, hogy megelőzze a tanulási zavarokat, 

illetve célja, hogy minél érettebb idegrendszerrel kerüljenek a gyerekek az oktatásba. Képesek 

legyenek az iskolai tananyag befogadására, a figyelemre, az önszabályozásra. Az idegrendszeren túl 

fejleszti az alapmodalitásokat, keresztcsatorna szintet, a tanuláshoz szükséges alap,- és 

részképességeket. 

 5-10 éves kor között fejleszti a bizonyítottan részképesség zavarral küzdő gyerekeket. 

 10 éves kor fölött a vizsgálat segít a probléma feltárásában, és az adott képességekkel rendelkező 

gyermeket segít elhelyezni a neki megfelelő környezetben, és tevékenységben, segít a gyermek 

megismerésében, elfogadásában. 

A TSMT - I egyéni foglalkozás, a súlyosabb organikusan éretlen gyerekek terápiája. Intenzivitását a szülők 

bevonásával oldja meg, a betanított feladatsorokat otthon, a szülőknek kell végezni a gyerekekkel. 

Rendszeres kontrollra járva újítják fel a feladatsort. 

Egyéni terápia igény szerint valósul meg, mivel a szülők szoros együttműködése szükséges hozzá. 

A TSMT - II csoportos terápia azoknak a gyerekeknek a számára, akik már képesek az együttdolgozásra, 

együttműködésre a csoportban, idegrendszerük összetettebb feladatok elvégzésére is képessé teszik őket. 

Csoportos terápiát a mindennapos testnevelés keretein belül az első és második évfolyamokon végzi 

terapeuta kollégánk. 

INPP (Institute for Neuro-Physiological Psychology = Neurofiziológiai Pszichológiai Intézet, Anglia, 

Chester) 

A testi egyensúly uralása, a mozgáskészség fejlettségi szintje és a primitív reflexek időben megtörtént 

integrációja szorosan összefügg a tanulási készségekkel és eredményekkel – ez számos módszer által 

bizonyított, és a modern tanulási képességfejlesztésben ma már alapvetés. 

Az INPP készségfejlesztő programot 40 éve Dr. Peter Blyte és munkatársai hozták létre egyéni klinikai 

módszerként. Az iskolai keretek között csoportosan alkalmazható rendszert – vizsgáló teszteket és 

gyakorlatokat – Sally Goddard Blyte dolgozta ki 1966-ban. 

A szenzomotoros módszerek közül az INPP abban emelkedik ki, hogy gyakorlataiban a lehető 

legmélyebbről indít, az egyensúlyérzék legkorábbi stádiumát fejleszti. Célja a fejtartó reflexek korrigálása, 

az egyenes fejtartás erősítése, a végtagok törzstől és egymástól való függetlenedése. Ezek a megfelelő 

testtartás és koordináció alapjai. 

Az iskolai gyakorlatprogram során a gyerekek a csecsemő korai természetes mozgásait járják végig a 

természetes fejlődés sorrendjében, a fennmaradt csecsemőkori reflexek gátlásával. Az így elért összehangolt 

mozgások mélyen integrálódnak, új alapot adnak a tanuláshoz és koordinált mozgáshoz. 

Az iskolai program csoportos, minden nap 10 percet vesz igénybe, és 1 tanévig tart. A feladatok elvégzése a 

gyerekek részéről fegyelmezettséget, feladattudatot, pontosságot igényel. Ezért iskolánkban ez a program 

reálisan 3-4. osztályban végezhető el, az osztályösszetételtől függően. 

Bár a tanulásban akadályozott gyerekek képességeltérése átfogó, és azok fejlesztési határai végesek, a 

szenzomotoros háttér adottságaikhoz mért rendezése az ő esetükben is arra ad lehetőséget, hogy a 

képességeiket a maximális szintig ki tudják bontakoztatni. 

A gyakorlatokat - amelyek mindennaposak - csak olyan terapeuta végzettségű pedagógus végeztetheti, aki 

napi szinten találkozik a tanulóval. Ezt a fejlesztést csak bizonyos alsó tagozatos osztályokban valósítjuk 

meg. 
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Logopédiai terápiák  

Iskolánkban a logopédiai fejlesztés keretében elsősorban a következő területek ellátására van szükség. 

Pöszeség terápiája: A pöszeség artikulációs zavar. Pöszeségről beszélünk, ha a gyermek kiejtése eltér az 

adott nyelvi közösség artikulációs normáitól. A gyermek a hangokat torzan ejti, felcseréli vagy kihagyja. Ide 

tartozik például a köznyelvben is használt selypítés vagy raccsolás is.  

Dadogás: A dadogás, a hadarással egyetemben a beszédritmus zavarok közé tartozik. A beszéd 

folytonosságának zavara, mely a ritmus felbomlásában, a beszéd görcsös szaggatottságában nyilvánul meg.  

Akadályozott beszédfejlődés (fejlődési diszfázia): A beszédfejlődés nem egyszerűen késik, hanem más utat 

is jár be (nem elmaradásról, hanem zavarról van szó). A nyelv minden szintjét érintheti, maradványtüneteket 

okoz. Lehet szenzoros - (a beszéd feldolgozása, megértése okoz problémát) vagy motoros dominanciájú (a 

beszéd kivitelezése jelent gondot). 

Augmentatív kommunikáció: Az érhető beszéd hiánya miatt, súlyosan károsodott kommunikáció pótlására 

szolgáló nonverbális kommunikációs lehetőségeket foglalja magába. A meglévő verbális kommunikáció 

felhasználásával, a gyermek képességeihez alkalmazkodva kell kiválasztani az önkifejezést, interakciót és 

fejlődést leginkább elősegítő eszközt, technikát (jelnyelv, képjelrendszerek, elektronikus eszközökre 

telepíthető kommunikációs programok). 

Beszédészlelés és beszédértés: A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy 

beszédhangokat, a beszédhangok egymáshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat felismerjen, azonosítson 

és képes legyen arra, hogy az elhangzásnak megfelelően megismételje ezeket. Ennek a készségnek 

köszönhető, hogy a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak hangzását és egyre több új szó (hangsor) 

felismerésére lesz képes. Beszédészlelési zavar esetén az olvasás, írás, idegen nyelv elsajátítása is 

nehézségekbe ütközhet. 

A beszédmegértés a szavak jelentésének feldolgozásával kezdődik. Ezt a mondatok megértése és 

értelmezése követi. A beszédmegértés a jelentések és összefüggések felismerését is magába foglalja.  

A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése célzott beszélgetések és célzott verbális feladatok 

megoldásán és gyakoroltatásán keresztül történik. Iskolás korú gyermekek esetében ez párhuzamosan 

történik az írott nyelv fejlesztésével. 

Diszlexia prevenció: Amennyiben a gyermeknél diszlexia veszélyeztetettségre utaló jeleket tapasztalunk, 

diszlexia prevenciós foglalkozásban részesítjük. A diszlexia prevenciós foglalkozások során a gyermek 

szintjéhez alkalmazkodva alakítjuk ki az olvasáshoz és íráshoz szükséges képességeket. A foglalkozások a 

fejlesztési szükségletekhez igazodva magukba foglalhatják például a testséma, téri tájékozódás, 

hallásészlelés, figyelem, memória fejlesztését. 

Diszlexia reedukáció: A diszlexia intelligenciaszinttől független részképesség zavar, mely során lényeges 

különbség áll fenn, a gyermekkel szembeni jogos elvárások (a gyermek képességei, a neki nyújtott átlagos 

iskolai gyakorlási idő és gyakorlási mennyiség) és az olvasás-írás elsajátításában nyújtott teljesítménye 

között. A diszlexia reedukációs terápia a Meixner-módszer elvei szerint történik. 

 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

71 

6.2.3 Egyéb terápiák 

Drámapedagógia 

A drámapedagógia a személyiség fejlesztésének olyan módszere, amelynek során az egyén ismeretei, 

készségei, képességei, társas kapcsolatai a nevelő által irányított csoportban végzett közös dramatikus 

tevékenység révén fejlődnek. E tevékenység során a résztvevők képzeletbeli (fiktív) világot építenek fel, 

majd ebbe a képzeletbeli világba szereplőként vonódnak be. A fiktív világon belül ugyanakkor valós 

problémákkal találkoznak, s ezekből a találkozásokból valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert.  

Jellemző tevékenységtípusai - Gavin Bolton angol drámatanár felosztásában - a következők: 

 Szabályjátékok: Céljuk a dramatikus készségfejlesztés. Rövid távú, lezárt, szabályok által 

meghatározott egyéni, páros vagy csoportos játékok. 

 Dramatikus játék: Adott kontextusban (hely, idő, szereplők, adott téma alapján) létezik. A szabályok 

közös megegyezéssel születnek. Fantáziát fejlesztő, kreativitásnak teret adó, konszenzusra nevelő 

forma. 

 Színház: A munkafolyamat célja a nézők számára készített előadás elkészítése. 

 Tanítási dráma: A tanítási drámában az érzelmi és intellektuális tanulás az együttes cél. Az átélés-

megértés- tudatosítás fázisai egymást követik. A döntési helyzeteket a tanár dolgozza ki, de a gyerekek 

döntenek.  

Iskolánkban a drámapedagógia tevékenységtípusai közül elsősorban a szabályjátékokra és a dramatikus 

játékra koncentráló tevékenység történik. 

Iskolánk alsós évfolyamán osztályonkénti bontásban valósul meg a foglalkozás. 

Kutya-gyerek kommunikációs tréning 

A kutya-gyerek kommunikációs tréning egy interaktív óra, amit kicsi óvodás gyerekektől kezdve az idősekig 

mindenki nagyon élvez. Egyrészt a játékos, élményekkel teli tanulásnak, másrészt az egyértelmű, életmentő 

mozdulatoknak köszönhetően. Az egyébként nagyon komoly téma viccesen, történetekkel fűszerezve 

hangzik el, természetesen az adott korosztály számára érthető módon. A foglalkozásokon az oktatók saját, 

jól szocializált, képzett, egészséges kutyáikkal mutatják be a kutya testjeleit és néhány vicces trükköt. 

A tréning témái: 

 Hogyan “beszélgetnek” a kutyák? 

 Miért támadhat egy kutya? 

 Mit tegyünk a különböző helyzetekben? 

 Hogyan védhetjük meg az életünket kutyatámadás esetén? 

A gyerekek korosztálya kifejezetten veszélyeztetett, hiszen nem ők a kutyatartók, hanem legtöbbször 

elszenvedői a felnőttek hanyagságából adódó tragédiáknak. A közhiedelemmel ellentétben az állatok nem 

kiszámíthatatlanok, sőt, éppen ellenkezőleg, aki ismeri őket, pontosan meg tudja mondani, hogy mikor, 

mire, hogyan fognak reagálni. Mi emberek vagyunk annyira tudatlanok és önzőek, hogy bár bevonszoljuk az 

állatokat a mesterkélt emberi közegünkbe, ki- és felhasználjuk őket, ám nem vesszük a fáradságot, hogy 

megismerjük csak a legminimálisabb igényeiket is. Például a kutyának alapvető igénye, hogy számára is 

érthető és mindig egyértelmű szabályok között éljen, ám legtöbbször gyerekünkként ajnározzuk őket, 

megadva nekik ezzel az összes döntési jogot bármilyen helyzetben. Mielőtt egy kutya támad, már 

számtalanszor hozott olyan döntést, amire a gazdája csak legyint és elnézi neki. Majd, amikor a kutya 

számára teljesen természetes, ám számunkra bűnös dolgot tesz: harap, rögtön ellene fordulunk és nem értjük 
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hogyan is történhetett ez, hiszen mi úgy szerettük és mindent megadtunk neki! Bármily meglepő az esetek 

100%-ban az ember a felelős a kutyatámadásokért!  

A kutya-gyerek kommunikációs tréninget zárt vagy szabadtéri helyen egyszerre egy osztállyal, elvonó 

ingerek nélkül szokták tartani. A tréningen a pozitív élményszerzésen kívül életet mentő cselekvések 

megtanulása is a cél.  

6.2.4 Konduktív pedagógiai nevelés  

A konduktív pedagógia egy nevelési rendszer, amelyet Pető András orvosprofesszor dolgozott ki a központi 

idegrendszer sérülése következtében mozgássérültté vált gyermekek habilitálására, rehabilitálására.  

A konduktív fejlesztés eredményesen képes befolyásolni a cerebralparetikus (központi idegrendszeri sérülés 

következtében mozgássérültté vált) gyermekek tanulási folyamatát, sokoldalú személyiségfejlődését. A 

mozgássérülésekért a különböző funkciók összhangjának hiánya, az idegrendszer sérült vagy hiányos 

működése felelős.  

A módszer alapeszméje, hogy az idegrendszer a sérülések ellenére is rendelkezik tartalékokkal, 

kihasználatlan kapacitással, új kapcsolatok kiépülésének a lehetőségével, amelyek a tanulási-tanítási 

folyamat megfelelő irányításával mozgósíthatók.  

Az összerendezett (koordinált) funkciók elérése és az idegrendszer harmonikus működése érdekében a 

konduktív nevelés során nem a sérülés vagy a gyógyítás, hanem a személyiség, a nevelés és a tanulás áll a 

középpontban.  

Intézményünkben különböző korosztályú mozgássérült gyermekeket integráltan oktatunk az enyhe és 

középsúlyos értelmileg akadályozott évfolyamokon. Konduktív tanulói csoport létrehozása az alacsony 

létszám miatt nem életszerű, de a kiegészítő habilitációs foglalkozásokon az egyéni mellett kiscsoportos 

foglalkozás is szervezhető. 

A tanulók (a szakértői bizottság szakvéleménye alapján) az osztályba sorolást követően a tanulásban,- vagy 

értelmileg akadályozottak tanmenete szerint haladnak. Ezt egészíti ki konduktív pedagógiai fejlesztésük, 

amelyet az iskola konduktorai végeznek a szükséges óraszámban. 

A konduktív pedagógiai fejlesztés célja: 

o Az orthofunkció kialakítása, ennek érdekében a változásra képes gyermek segítése. 

o Idegrendszer koordinációjának fejlesztése. 

o Sokoldalú személyiségfejlesztés: értelmi képesség, mozgás, önellátási szokások, beszédfejlesztés. 

o Helyes napirend kialakítása, életvitel programok tervezése. 

o Hely- és helyzetváltoztatás tanítása. 

o Tanulási képességet támogató területek fejlesztése: manipulációs képességek fejlesztése, helyes 

testvázlat kialakítása, szem-kéz koordináció fejlesztése. 

A konduktor feladata a gyógypedagógiai nevelés-oktatás támogatása során: 

 A mozgássérült tanuló megfigyelése, vizsgálata, egyéni fejlesztési tervének elkészítése. 

 Egyéni, vagy kiscsoportos foglalkozás tematikájának, cél- és feladatrendszerének kidolgozása, a 

tanulók fejlődését követve a terv folyamatos felülírása. 

 Iskolai környezetben a helyváltoztatás biztonságos tanítása, ehhez szükséges segédeszközök 

beszerzése, használatuk megfelelő elsajátíttatása, az őt segítők szemléletének formálása. 

 A tanórai munka optimális körülményeinek kialakítása, a helyes testtartást biztosító speciális bútorok 

(pad, szék, lábzsámoly), segédeszközök (tapadókorongos kapaszkodó, csúszásgátlók, kapaszkodók) és 
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taneszközök (nyeles olló, vastag ceruza, tág vonalközös füzet, stb.) kiválasztása, beszerzése, 

használatának megtanítása. 

 Nem beszélő gyermekek kommunikációjának segítése.  

 Az önkiszolgálás (étkezés, mosdóhasználat, öltözés, vetkőzés, felszerelés rendben tartása) tanítása, a 

tanult készségek önálló alkalmazásának biztosítása a segítők részéről is.  

 A szakorvosi és szakértői vizsgálatok, kontrollok számontartása, szükség esetén szakvélemény 

készítése. 

 Részvétel a tanuló iskolai eredményeinek értékelésében. 

 Otthon végezhető feladatok összeállítása, szülővel való megismertetése. 

 Adminisztrációs feladatok ellátása: egyéni terv, fejlődési lap, fejlődési napló vezetése. 

6.2.5 Autizmus spektrumzavar  

Intézményünkbe egyre több gyermek kerül be autizmus spektrumzavarhoz társuló - sokuknál nem 

meghatározható - értelmi sérülés miatt. Közülük többen beszélő, néhányan nem beszélő gyermekek/fiatalok. 

A hozott szakvélemény alapján soroljuk a tanulókat az adott osztályfokba. Az autizmusban való érintettség 

mértéke és az előzetes felmérések alapján dől el, hogy az adott gyermek szegregált autizmus specifikus 

osztályba, vagy integráltan enyhe/középsúlyos csoportokba kerül elhelyezésre. Ha nem meghatározható a 

gyermek IQ-ja, ebben az esetben a speciálisan kialakított autizmus specifikus csoportban részesül nevelő-

oktató ellátásban.  

A beérkező tanulókról igyekszünk minél tágabb körben előzetes információkat nyerni. Ehhez a gyermek 

szüleivel interjút készítünk, melynek célja a gyermek otthoni életének, szokásainak, a felmerülő nem kívánt 

viselkedéseinek köre. Képet kapunk a szülők nevelési attitűdjéről, elvárásaikról és a családi prioritásokról is. 

Áttekintésre kerülnek korábbi dokumentációk: szakértői/szakorvosi diagnosztikus vélemény, pedagógiai 

jellemzés. 

Intézményünkbe kerülésükkor a gyermekekkel felmérést végzünk. Formális és informális eljárásokat 

alkalmazunk, melyekkel adatokat gyűjtünk a fejlődési szintről, viselkedésről, tanulási stílusról, erősségekről, 

nehézségekről azért, hogy segítségükkel meghatározhatóak legyenek a fejlesztési célok. 

Kikérdezésen és általános megfigyelésen alapuló, formális pszichoedukációs felmérések: 

• Quill-kérdőív 

A kérdőív a kommunikációs és szociális készségeket funkcionális oldalról nézi. Kitér számtalan 

sérülésspecifikus problémakörre, jellegzetességre. Közvetlenül fejlesztési célokat is meg tudunk fogalmazni 

vele. 

• Communication Matrix 

Súlyos kommunikációs zavarok mérésére alkalmazott eszköz, mellyel kifejezetten a kommunikációhasználat 

minőségét nézzük. Megfigyeléssel és interjú felvételével összesen hét kommunikációs szint közül választjuk 

ki, melybe sorolható a gyermek aktuális fejlődési állapota. 

•Nottingham Southerland House School kérdőíve 

6 fő területet mérhetünk fel a segítségével: motoros fejlődés, nyelvi fejlődés, intellektuális fejlődés, szociális 

viselkedés, önkiszolgáló készségek, illetve háztartási és önállósággal kapcsolatos készségek. A több mint 

700 itemen keresztül meghatározzuk az érintett készségek fejlődési szintjét. 

Informális felmérések (TEACCH program; Peeters, 1996), melyeket legtöbbször alkalmazunk: 

- önálló szabadidő felmérése 

- társas szabadidő felmérése 

- munkakészségek, munkaviselkedés, finommozgás, önállóság felmérése feladatanalízissel 
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- receptív és expresszív kommunikáció felmérése 

A tanulási-tanítási folyamatokat elősegítő felmérés területei: 

 a szimbólumértés szintje 

- tárgyas 

- fotós 

- színes rajzos 

- fekete - fehér rajzos 

- sematikus ábrás 

- szóképes 

 kognitív funkciók 

 szenzoros reakciók 

 funkcionális kommunikáció: kommunikációértés és -használat 

 szociális interakciók és érzelmi reakciók 

 mozgás (nagymozgás, finommotorika, utánzási készség) 

 munkavégzések és munkaviselkedés 

 önkiszolgálás, önellátás 

 viselkedésszervezés szabadidőben és más strukturálatlan helyzetben 

 akadémikus készségek 

Terápiás tervet dolgozunk ki, melyet adaptálunk a gyermek fejlettségi szintjéhez, életkorához, 

szükségleteihez és a család prioritásához. A célokat hierarchizáljuk: rövidtávú, középtávú és hosszútávú 

terveket tűzünk ki. 

Az összegyűjtött információk alapján protetikus környezetet alakítunk ki (pl. napirend, munkarend, 

munkaszervezés) a gyermek körül. Biztonságérzetük érdekében minél több személyre szabott vizuális 

támogatást és megerősítést használunk. Strukturáljuk a teret és az időt. 

A gyermek, osztályon belüli tanítása az osztályfőnökkel, a gyermek egyéni terápiáját végző pedagógus 

egyeztetésével a tantárgyi követelményrendszer és az egyéni fejlesztési terv alapján a gyógypedagógiai 

asszisztens bevonásával történik. 

A terápia során különösen hangsúlyos a kommunikáció, a reciprok szociális interakció és a 

viselkedésszervezés fejlesztése, melyben elsősorban a TEACCH szemléletű megközelítés eszköztárát 

alkalmazzuk: 

 Választási helyzeteket és modelleket nyújtunk, promptokat használunk. 

 Vizuális eszközöket: napirendi és viselkedési szabálykártyákat, folyamatábrákat alkalmazunk. 

 A környezetet adaptáljuk, a gyermek/fiatal érdeklődését, szempontjait követjük. 

 A prekommunikatív viselkedések „megfejtésére” törekszünk. 

 Elmeolvasást és nézőpontváltást tanítunk buborékmódszerrel, képregény technikával, szociális 

történetekkel és metakognitív stratégiákkal 

 Elősegítjük a verbalitást: mesék eljátszásával, játékra bíztatással, panelek építésével, AAK-s 

eszközökkel, emlékeztetőkkel. 

 Nem beszélő tanulóinkkal alternatív kommunikációként PECS képcserés kommunikációt és/vagy 

gesztusjeleket/nyelvet használunk. 

 Az alkalmazott eszközök: Én-könyv, személyes napló, szociális történetek és forgatókönyvek, 

szabálykártyák, kódos (dobozos, alaplapos) feladatok 
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 Oktatási segédeszköz: F. Speirs: Ö.T.V.E.N. (Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés), 

érzelmi és szociális témájú könyvek pl. Csillagbusz, Mit érzel? - Az érzelmek színes világa, A 

csodálatos 5 pontos skála, Mindjárt felrobbanok stb. 

A nevelés/terápia tartalmát, menetét, ütemét és kereteit (egyéni, kiscsoportos vagy osztályon belül történő) a 

gyermek/fiatal egyéni szükségleteihez és az iskola adott lehetőségeihez igazítjuk. Például a gyermek 

szakértői véleményében meghatározott egyéni terápiás órák az osztályban vagy a kiscsoportos foglalkozás 

keretein belül is megvalósulhatnak, valamint a tanév során a gyerek haladási menetét figyelembe véve akár 

év közben is módosulhatnak. 

A szülőkkel való együttműködésre törekszünk, melynek során az otthon bevált módszer iskolai gyakorlatba 

való beépítésére nyitottak vagyunk. Mindemellett az iskolában megtanult és a szülőkkel megismertetett 

módszerek (pl. AAK) otthoni alkalmazását elvárjuk. Szükség szerint üzenő füzetet használunk. A gyerekek 

személyes naplóinak rendszeres vezetése az iskolában és otthon is egyfajta kommunikációs csatornaként 

szolgál számunkra. Lehetőség szerint napi kapcsolattartásban és team munkában maradunk a gyermek 

nevelési színterén jelenlévő személyekkel, pl. külső terápiát végző szakemberrel. 

6.3 Habilitáció, rehabilitáció  

6.3.1 Tanulásban akadályozottak 

A habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozásokon a különböző lemaradást csökkentjük és a gyermekek 

személyiségfejlesztését valósítjuk meg. 

Fejlesztési területek 

Motoros képességek 

 Szenzomotorium 

 Izomtónus, kondíció 

 Ízületi mozgásterjedelem 

 Hely-és helyzetváltoztatás 

 Koordinációs képességek (egyensúly, rugalmasság, ritmus, bilaterális koordináció, szerialitás) 

 Manipuláció 

 Testséma, térérzékelés, lateralitás, dominancia 

 Segédeszköz használat 

Kognitív képességek: 

 Érzékelés, észlelés (vizuális, auditív, taktilis) 

Figyelem 

Emlékezet 

Gondolkodási képességek 

 Alak-és tárgyállandóság 

 Csoportosítás 

 Analizálás, szintetizálás 
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 Általánosítás, konkretizálás 

 Összehasonlítás 

 Kiegészítés 

 Absztrahálás 

 Szám-és mennyiségfogalom 

 Téri, idői tájékozódás 

 Szerialitás 

 Problémamegoldó gondolkodás 

Grafomotoros képességek 

Kommunikációs képességek 

 Befogadó nyelv (verbális, képi, gesztus) 

 Kifejező nyelv 

Szociális képességek 

 Étkezés 

 Öltözködés 

 Szobatisztaság 

 Viselkedés 

6.3.2 Értelmileg akadályozottak  

A tanulók habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozásain a különböző sérülésből eredő szomatikus és 

pszichés hátrányokat próbáljuk csökkenteni, elősegítve a szociális érést. 

A folyamatos diagnosztizálás segíti az egyéni fejlesztési program kidolgozását. 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókkal, a pedagógiai munka teljes tartalmában rehabilitációs 

foglalkozásnak minősül. Szükség van arra, hogy egyéni vagy kiscsoportos formában, speciális egyéni 

fejlesztést is alkalmazzunk. Személyiségfejlődésüket nagymértékben módosítja a kommunikáció, a beszéd 

fejlődésének sajátos útja, a lassú tanulási tempó, a megismerési funkciók késleltetettsége. A nevelhetőség 

szempontjából egyénenként is eltérő nevelési-oktatási igények jelentkeznek fejlesztésükben, az eltérő 

adottságok miatt. A fejlesztés a meglévő képességekre épít. 

Habilitációs, rehabilitációs foglalkozások céljai: 

 A NAT és a kerettanterv által meghatározott területeken bővüljenek ismereteik; 

 Jussanak a tanulók magasabb szintű ismeretekhez a társadalmi integrációban, az alkalmazkodásban; 

 A társadalmi érintkezés alapvető szabályait ismerjék meg, alkalmazzák; 

 A tantervi szabályozáson túl bővüljenek ismereteik a napi tevékenységekhez, a környezethez való 

alkalmazkodáshoz; 

 Értsék a környezet fontosabb közléseit, jelzéseit, ezekre megfelelően reagáljanak, környezetükkel 

kulturált kommunikációra legyenek képesek; 

 Saját ellátásukban, a környezetük rendben tartásában vegyék ki a részüket; 

 Igyekezzenek egészségesen élni, ismerjék meg önmagukat, kerüljék a veszélyeket; 

 A munkához, az önkiszolgáláshoz való viszonyuk kerüljön az elérhető legmagasabb szintre; 

 A szabadidő eltöltésének hasznos módjait ismerjék meg, illesszék be az életvezetésükbe; 

 Tanulmányaik befejeztével a lehető legkisebb külső segítséget, gondozást igényeljék; 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

77 

A habilitációs, rehabilitációs foglalkozások feladatai: 

o képességek, készségek terápiás fejlesztése 

o eredményes személyiségfejlesztés 

o pszichés funkciók fejlesztése 

o mozgásállapot javítása 

o grafomotoros ügyesség 

o vizuomotoros stimuláció 

o érzékelés, észlelés 

o bazális stimuláció 

o figyelem 

o emlékezet 

o beszédhibák, a beszédállapot javítása 

o önkiszolgálás, önállóság fejlesztése 

Eljárások a célok elérése érdekében: 

 differenciálás a feladatadásban 

 csoportbontás/differenciált csoportszervezés 

 egyéni fejlesztés 

 rehabilitációs munkafoglalkozások 

 terápiás/rehabilitációs sportfoglalkozások 

 kirándulások 

6.3.3 Autizmus spektrumzavarral élők  

A habilitáció és rehabilitáció céljai és feladatai elsősorban egyéni, kisebb részben kiscsoportos formában 

valósíthatók meg. Az autizmusspecifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív 

viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása is szükséges. 

Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradások, viselkedésproblémák és tünetek 

speciális módszerekkel való ellátást igényelnek. 

 

Habilitációs és rehabilitációs fejlesztésük céljai, feladatai: 

- elemi szociális - kommunikációs készségek kialakítása 

- figyelem, emlékezet, utánzás, problémamegoldó gondolkodási készségek, énkép, önismeret fejlesztése 

- érzékszervek és testhasználat, nagy és finommozgások, testtartás, izomhypotónia korrigálása 

- elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók fejlesztése 

- viselkedésproblémák kezelése (dühkitörés, auto,- és heteroagresszió, sztereotip viselkedés) 

- saját specifikus segédeszközeinek mindennapi rutinszerű használatára tanítás 

- önkiszolgálás, önellátás 

6.4 Beilleszkedési és magatartási zavarok 

6.4.1 Tanulásban és értelmileg akadályozottak 

A beilleszkedési és magatartási zavar komplex jelenség, a személyiség problémája, amelyben értelmi, 

érzelmi és akarati tényezők ötvöződnek. A zavar létrejötte egy folyamat eredménye, melynek kezdete 

többnyire az első óvodás-iskolás években és a családi háttérben keresendő.  
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A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat az alábbi csoportba soroljuk: 

- pszichés zavarok (sérülékeny kudarctűrő képesség, konfliktuskezelési problémák, szabálytartás 

hiánya, illetve különböző kompenzációs mechanizmusok pl. agresszivitás 

- rossz vagy hiányos szocializáció (túlzott szeretet- és figyelemhiány, túlzott elvárások) 

Céljaink a zavarok enyhítésére: 

 Fontosnak tartjuk a nevelők hatékony együttműködését. Rendszeres, pontos információcsere 

szükséges és mindenkor azonos nevelési elvek alkalmazása. 

 Szoros, hatékony együttműködésre törekvés tanulóink családjaival. Munkánk sikerének alapvető 

feltétele, hogy a szülők ismerjék céljainkat, annak elérését támogassák. Gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelősünk megszervezi az érintett családokkal és pedagógusokkal az információcserét, melynek során 

a tapasztalatokat megvitatják és felhasználják a tanulók további fejlesztésében. 

A segítségnyújtás színterei: 

o A tanórai és csoportmunkában mindenkor az egyéni képességekhez igazodó, differenciált 

munkaszervezést tartjuk szem előtt. 

o A habilitációs/rehabilitációs órák. 

o A szabadidős tevékenységek. A sport által lehetőséget biztosítunk, hogy sikerélményhez jussanak, 

önértékelésük növekedhessen, személyiségük fejlődhessen. 

6.4.2 Autizmus spektrumzavarral élők 

Az autizmusban érintett személyek sok kontextusban eltérően érezhetnek, viselkedhetnek, különbözően 

reagálhatnak egy-egy helyzetre. Másféle megoldásokat is alkalmazhatnak, mint neurotipikus társaik. Ezek 

egy része problémás, nem kívánatos viselkedésként érzékelhető környezetük, de sokszor önmaguk számára 

is. Az autizmusban érintett tanulók esetében fontos személyiségüket megismerni, viselkedésük, reakcióik 

okait feltárni, azok lényegét megérteni. Így jobb tervet tudunk készíteni, hatékony módszereket találni 

megsegítésükre.  

A viselkedésproblémák objektív meghatározásában segítségünkre vannak Zarkowska és Clements (1994) 

által azonosított kritériumok. 

A viselkedés: 

 nem felel meg a személy tényleges életkorának vagy fejlettségi korának; 

 veszélyt jelent az adott személyre vagy környezetére; 

 új készségek elsajátításában akadályozza a személyt, kizárja őt fontos tanulási lehetőségekből; 

 jelentős stresszt okoz a személy környezetében lévő ember számára, életminőségüket is bizonyos 

mértékben károsítja; 

 ellenkezik a szociális elvárásokkal, normákkal. 

A nem kívánatos viselkedések megelőzésekor és kezelésekor elsődleges szempontunk, hogy az autizmussal 

élő személy életminőségét és integrációs esélyeit növelni tudjuk, ezzel együtt a környezetükben élők 

életminősége is javul. Ha biztosítjuk a tanulók számára a megfelelő feltételeket, kialakítunk számukra egy 

ideális protetikus környezetet és ebben megtanítjuk őket komfortosan mozogni, tanulni és együttműködni, 

akkor a nemkívánatos viselkedések egy része meg sem fog jelenni. A preventív terápiák és technikák 

alkalmazása közé tartozik még intézményünkben a nap mint nap jelen lévő szociális-kommunikációs 
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fejlesztés. Az autizmusban érintett tanuló számára fontos hangsúlyoznunk, hogy  mely helyzetekben mit 

várunk tőle. 

Több viselkedés probléma egyidejű fennállása esetében a beavatkozáskor rangsorolunk: 

 szubjektív szempontok figyelembe vételével: a szülő mit tart problémának, mihez kér segítséget; a 

közvetlen környezet igényei; a szakemberek szakmai szempontjai 

 objektív szempontokat nézve prioritást élvező viselkedések közé sorolandó: veszélyeztető viselkedések, 

kriminalitásba hajló viselkedések (áldozattá, illetve bűnelkövetővé válás esélyét növelő minták). 

A már kialakult probléma okának és megoldásának keresésére a viselkedéses megközelítés 4 lépését 

alkalmazzuk: 

1. A probléma objektív meghatározása 

2. Hipotézisek felállítása: Miért történik az adott viselkedés? 

3. A hipotézisek tesztelése 

4. A kimenetel értékelése 

A nemkívánatos viselkedés kezelése: 

Megszüntetés: Fontos, hogy egy alternatív viselkedés formát ajánljunk fel a problémás helyett, ami 

ugyanolyan funkciót tölt be, mert ha azt teljesen megszüntetjük, előfordulhat, hogy egy új problémás 

viselkedés jelenik meg. 

Adott viselkedés megfelelő helyzetben való alkalmazása: Ha a viselkedésprobléma nem a megfelelő 

körülmények között jelentkezik, meg kell tanítanunk az egyént a megfelelően szabályozott keretekre (hol, 

mikor, mennyi ideig, kivel). 

Jutalomként való felhasználás: egy nemkívánatos viselkedés jutalomként is funkcionálhat ( pl. hangkeltés 

tárgyakkal). Azonban fontos szempont, hogy a viselkedés nem lehet veszélyeztető, és etikai szabályokat 

nem sérthet.  

Átalakítás funkcionális, elfogadható viselkedéssé: egy alternatív, elfogadható viselkedésforma tanítása 

azonos funkcióval.  

A S.T.A.R Modell segít minket a viselkedést befolyásoló tényezők, kontextusok objektív feltárásában: 

jegyzőkönyvet készítünk, amelyben lejegyezzük a körülményeket, a kiváltó ingereket, a cselekedeteket, 

majd az eredményeket kiértékelve igyekszünk meghatározni a viselkedésprobléma okait. Megfogalmazzuk a 

célviselkedést - az elérni kívánt viselkedést - alternatívát kínálunk a gyermeknek. A kívánt viselkedés 

feltételeit megteremtjük, ezzel segítjük az autizmussal élő tanulót annak elérésében. A problémás 

viselkedések befolyásolásakor figyelembe vesszük a tanuló motivációs bázisát és igényeit. 

Munkánk során használt hatékony segédeszközök a viselkedés módosításához: 

 Szabályfüzetek 

 Én-könyv 

 Napló 

 Szociális történetek 

 Védőfelszerelések 

Leggyakrabban alkalmazott eljárások, technikák, a problémás viselkedések befolyásolására: 

A tolerancia kiépítése:  

· fokozatos hozzászoktatás - mindenkinél használható 
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· deszenzitizáció (érzékenyítés megszüntetése) - magasan funkcionáló iskoláskorú v. idősebb 

személyeknél alkalmazható 

Modellálás: a viselkedésben pozitív mintát nyújtunk - az utánzásra képes személyeknél alkalmazható, akik 

megértik a mintát nyújtó szándékát, képesek arra, hogy kiválasszák az utánzandó viselkedést. 

Ignorálás: figyelemmegvonás, mellyel a viselkedést megerősítő környezeti elemeket iktatjuk ki  - bárkinél 

alkalmazható, azonban agresszív viselkedés esetén nem javasolt! 

Terelés: a problémás viselkedést kiváltó szituáció elkerülése alkalmazható olyan tanulók esetén, akik 

elfogadják az irányítást, s melyek megoldása nem igényel kognitív stratégiákat pl. autoagresszió, 

figyelemfelhívó viselkedések esetén. Nem javasolt - hosszú távon nem hatékony - amikor kognitív stratégiák 

is szóba jönnek, úgy mint rituálék, kényszerek, hormonszinttel összefüggő viselkedések. 

Viselkedésformálás: a nem megfelelően alkalmazott készségekre új viselkedéselemek építése - mindenkinél 

alkalmazható, aki nem megfelelően alkalmaz készségeket és elfogadja a tanítási helyzetet, irányítást. 

Állványozás: a már létező viselkedés kiterjesztése más kontextusokra - mindenkinél alkalmazható, aki nem 

megfelelő körülmények között alkalmazza viselkedését. 

Láncolás: komplex viselkedések apró lépésekre bontása, előre/visszafelé láncolás lehetősége - zártvégű 

folyamatok esetén alkalmazható 

Kognitív stratégiák: a tanuló építő megértésével spekulálunk, megbeszéljük az okokat és célokat - jó értelmi 

képességű, iskoláskorban v. idősebb személyeknél alkalmazható 

Time-out: az adott szituációból történő időszakos eltávolítás, főleg veszélyes helyzetekben alkalmazzuk. 

Nyugodt, ingerszegény helyzetet biztosítunk a tanuló számára. Csak akkor javasolt, ha a szituáció valakinek 

a sérülését eredményezheti. Azonban alkalmazása nem etikus, mert a kiemelést a gyermek büntetésként 

élheti meg. 

6.4.3 Az agresszió kezelésének pedagógiai lehetőségei 

Az agresszió jelen van a mindennapi életünk majdnem minden területén. Az agresszió jelensége egyre 

változatosabb formában jelenik meg. Az agresszió egy fokozott energia, amely valamilyen cselekvésre 

sarkall. Megnyilvánulásai változatosak és életkortól függően eltérők. 

A komplex jelenség kezelésének fontos feltétele az, hogy rendelkezzünk minél pontosabb ismeretekkel az 

agresszió okairól, a megnyilvánulásairól, valamint az agresszió kezelésének pszichológiai és pedagógiai 

lehetőségeiről. 

Az agressziónak belső és külső okai egyaránt lehetnek. Az agresszió örökölt hajlamosságok alapján is 

létrejöhet. Belső determináltsága mellett a főszerepet a külső környezeti tényezők játszák. 

A leggyakoribb külső okok a következők: 

 az anya-gyermek kapcsolat hiánya vagy valamilyen zavara; 

 negatív családi minták; 

 a család belső patológiája; 

 a pozitív családi értékrend hiánya; 

 rideg, dresszúra jellegű, elhanyagoló nevelés; 

 kortársak által nyújtott negatív minták; 

 média által közvetített agresszió. 
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A felsorolt megnyilvánulások többsége agresszív színezetű: 

o rossz iskolai magatartás 

o törvénybe ütköző cselekmények 

o tartós hazudozás 

o alkalmi szexuális kapcsolatok 

o alkohol és drogfogyasztás 

o lopás 

o képesség alatti, rossz iskolai teljesítmény (bukás, évismétlés) 

o otthoni és iskolai szabályok rendszeres megsértése 

o verekedések kezdeményezése 

A megelőzés leggyakoribb elemei: 

 a megfogalmazott célok és szabályrendszerünk következetes betartása 

 adaptív, minden tanulót egyenlő szempontok szerint kezelő, következetes, egységes és a 

differenciáltság szempontjaira egyaránt tekintettel lévő oktatás-nevelés 

 a személyiségfejlesztés 

 kommunikációs képesség fejlesztése 

 konfliktuskezelő játékos foglalkozások beiktatása 

 a tanítási időt követően sportfoglalkozások szervezése 

A korrekció lehetőségei: 

- a zavarok korrekciója csakis a kiváltó okok részletes feltárása alapján tervezhető meg 

- az egyéni különbségek miatt, a tanulók képességeihez igazodó egyéni fejlesztési programok 

- pedagógiai többletszolgáltatások 

- diagnosztikus és segítő célú folyamatos értékelés 

Kiemelt feladatunk: 

 Nyugodt légkört biztosítani az intézményi élet valamennyi tevékenységterületén. 

 Szabályozott, minden pillanatban felügyelt iskolai munkarendet, életrendet biztosítani. 

 Személyre szabott pedagógiai eszközöket alkalmazni. 

 Pozitív tanulási légkört biztosítani. 

 Motiválni a tanulói aktivitást. A gyerekek olyasmit csináljanak, ami leköti őket, ami fontos 

számukra, aminek célja és látványos eredménye van, amiért érdemes küzdeni. 

 Érzelmi intelligenciát fejleszteni. 

 Humor segítségével a gyerekek lelki egyensúlyának megteremtéséhez hozzájárulni, a feszült 

helyzeteket oldani, vidámságot fokozni, a motivációt ösztönözni. 

 Az agresszió megelőzése, csökkentése érdekében minden lehetőséget felhasználni az önkontroll, az 

önbizalom, biztonságérzet növelése, mások érzelmeinek felismertetése, saját érzelmek kifejezésének 

érdekében. 

 Fokozott figyelmet fordítani a gyermek viselkedésének minden változására, a konfliktushelyzet 

időbeni felismerésére. 

Nem szabad következetlenséget tanúsítanunk a nevelési módszerek alkalmazásában, mert ez egyrészt nem 

tanítja meg a gyermeket a helyes viselkedésre, másrészt aláássa a felnőtt tekintélyét. 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

82 

6.5 Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 

Tanulóink mentálisan akadályozott gyermekek. Fejlődésmenetelük, személyiségszerkezetük eltér az 

átlagosan fejlődőkétől, így fejlesztésük is sérülés specifikus feltételeket igényel. 

Helyi pedagógiai programunk, ezen belül speciális programjaink, helyi tanterveink teljes programja a 

tanulási kudarcok megelőzését segítik elő. 

Autizmussal élő tanulók esetén, amikor bármely fokú értelmi elmaradás is jelen van, már nem csak 

minőségi, hanem mennyiségi különbségről is beszélünk. A tantárgyi teljesítményben az intelligencia mellett 

a társas készség, nyelvi teljesítmény és a szenzoros érzékenység is befolyással bír. Ezért minden esetben 

alkalmassá kell tenni a tanulási környezetet, a tanuláshoz szükséges eszközöket, tantervet és ezen belül a 

különböző műveltségi területhez tartozó tananyagot. 

Célunk: 

– A pedagógiai, egészségügyi, illetve szociális irányú fogyatékosságból származó hátrányok 

csökkentése. 

– Enyhíteni mindazon zavarokat, amelyek miatt tanulóink nem tudnak osztály- vagy csoportfokuknak 

megfelelő szinten teljesíteni. 

– A diákok sikerélményhez juttatása, amely által csökken kudarcélményük, sztereotip viselkedésmód 

iránti igényük és a viselkedésproblémáik. 

Feladatok: 

 Az egyéni képességek figyelembe vétele: felmérésekre, meglévő képességekre támaszkodva a 

megfelelő taneszköz biztosítása és tananyagadaptáció. 

 Egyénre szabott motivációs bázis kialakítása: akár az elsajátításra szánt ismeret érdeklődési körnek 

megfelelő adaptálásával. 

 Meglévő tudás bővítése minden esetben csak egy mozzanattal. 

 Megfelelő kontextusban való tanítás. 

 Pozitív megerősítés jutalmazással (autizmus esetén), ami lehet: 

- tartalom szerinti : közvetlen/közvetett tárgyi, elfoglaltságbeli, és szociális  

- időzítés szerinti: azonnali és késleltetett. 

 Egyéni képességekhez igazodó tanulás szervezése az iskolában, az egyéni foglalkozások az alábbi 

területek fejlesztésére irányulnak: 

o kognitív funkciók 

o olvasás, írás, kommunikáció 

o mozgáskoordináció, finommotorika stb. 

o logopédia a beszédhibások számára 

o diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenciós foglalkozás a szakvélemény, valamint a  

tanév eleji szűrés alapján. 

 Gyógytestnevelés az iskolaorvos által kiszűrt tanulók számára. 

6.6 Intézményünkben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint 

 hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította.  
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 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a 

gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett 

önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló 

esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 

folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló 

is, akit tartós nevelésbe vettek. 

Szociális helyzet 

Tanulóink eltérő szociokulturális családi háttérrel rendelkeznek. A szorgalmas, a jól felkészült értelmiségiek 

és szakemberek éppúgy megtalálhatók köztük, mint a társadalom perifériáján élő, hátrányos helyzetű 

családok.  

Az esélyek kiegyenlítése érdekében számos lépés történt az elmúlt években. A szociális hátrányok 

enyhítését segítő tevékenységek jelen vannak nevelő - oktató munkánk színterein, a tanórákon és a tanórán 

kívüli foglalkozásokon egyaránt.  

A Köznevelési törvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott támogatást valamennyi tanulónk 

számára biztosítjuk így: 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. A jogosultság megállapítása 

során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára. 

Kedvezményes gyermek-étkeztetés:  

a) Ingyenesen étkeznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 1-8. évfolyamon. 

b) Ingyenesen étkeznek a nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók a nappali rendszerű 

oktatásban való részvétel teljes idejében. 

c) A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként 

kell biztosítani (normatív kedvezmény) a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig. 

Kedvezményes utazás: 

 Magyar Államkincstár Igazgatósága által kiállított hatósági bizonyítvány alapján kedvezményes 

menetjeggyel utazhat súlyosan fogyatékos gyermek kísérővel. Az utazási kedvezmény mértéke a 

helyközi közlekedésben (vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbusz, komp- és révközlekedés) 

90%-os jegy-és bérletkedvezményt, a helyi közlekedésben 100%-os bérletkedvezményt biztosít.  

 A fogyatékos gyermek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézmény igénybevételével kapcsolatban 

felmerült utazási költségekhez támogatás jár. A felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási 

utalvány kiállítására a Szakértői Rehabilitációs Bizottság vezetője jogosult. A szolgáltatások 

igénybevételét az intézmény vezetője az erre a célra rendszeresített utazási utalványon havonta 

igazolja. Az utazási költség megtérítését a lepecsételt, felhasznált utazási utalványok alapján az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár, illetve a megyei egészségbiztosítási pénztárak végzik. 

 A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló Kormányrendelet 90%-os utazási 

kedvezmény igénybevételét biztosítja a tanulónak és kísérőjének (akkor is, ha gyermeke nélkül 

utazik az iskolába, vagy onnan haza) a helyközi közlekedésben (vasúti személyszállítás, HÉV, 

helyközi autóbusz, komp- és révközlekedés). Az igazolást és utazásnyilvántartó-lapot az oktatási 

intézmény adja ki és az intézményvezető vagy megbízottja igazolja, hogy a kísérő a tanulóval 

megjelent. 
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6.7 Tehetséggondozás 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről több pontjában említi a tehetséggondozást. Kiemelt 

fontosságának tartja annak iskolai kidolgozását, megvalósítását. Intézményünkben a tehetséggondozás 

értelmezése sajátosan történik. 

6.7.1 Célok, feladatok és tevékenységek 

„ Nem az a lényeg, hogy mi hiányzik, hanem az, ami érték. Mindenki hordoz értékeket.” 

    (Kókayné Lányi Marietta)  

Valljuk, hogy minden gyermekben van érték. A gyakorlati tapasztalatunk azt mutatja, hogy sokkal többre 

képesek, sok esetben, mint azt gondolnánk. Bízni kell bennük és törekednünk arra, hogy az „amennyi tőle 

kitelik” szintre juttassuk el őket. A képességek kibontakoztatásának egyik feltétele, hogy a tanulót alaposan 

megismerjük. Ha valamilyen képességterületen kiemelkedőbb társaitól, abban megpróbáljuk segíteni. 

A tehetséggondozás lehetséges területei:  

Testnevelés és sport 

Művészetek: zene, kézművesség 

Irodalom: vers/mese mondás, meseírás, drámajáték 

Feladatok: 

- Az adottságok korai felismerése gyermekeinknél. 

- Motivációs rendszer működtetése. 

- A foglalkozások jó hangulatúvá tétele, szeretetteljes légkör kialakítása, az egymással szembeni 

türelem elvárása. 

- Önértékelési képesség fejlesztése azzal, hogy sohasem a hiányosságból építkezzen. 

- Élmények, hatások tudatos, rendszeres biztosítása: „velük, általuk, értük” mindig történjen valami. 

- Megmérettetési lehetőség biztosítása szűkebb és tágabb környezetben egyaránt. 

- Olyan színvonal elérése, amellyel hatni tud a környezetére. 

- Egészséges versenyszellem kialakítása.  

- Fejlessze alkotó- és kapcsolatteremtő képességüket. 

A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. 

 Sportkörök széles választéka. 

 Iskolai rendezvények, vetélkedők, bemutatók (sport, kulturális, művészeti). 

 Iskolán kívüli sport- kulturális rendezvényeken, rajzpályázatokon való megmérettetés. 

Az autizmussal élő tanulóknál előfordulhat, hogy olyan képességeket mutatnak, melyek valóban 

kiemelkedők. Gyakrabban azonban csak az általános fejlődési elmaradáshoz képest jobbak a képességek 

valamely területen. A fejlesztési elvekben foglaltaknak megfelelően nem törekedhetünk a kiemelkedő 

képességek egyoldalú fejlesztésére, hiszen ezzel önmagában nem segítenénk elő a felnőttkori adaptációt. A 

pedagógusok általános feladata e téren sokrétű: meg kell próbálniuk a jó/kiemelkedő képességeket a későbbi 

sikeres adaptáció szolgálatába állítani, a speciális érdeklődést a gyermek, fiatal motiválására használni.  

A tehetséggondozás folyamatában nagyon fontos meglátni a különlegest, a speciális adottságot a 

gyermekben, bármilyen területen is nyilvánul az meg. Az egyénileg szervezett tehetséggondozással a 

kiemelkedő képességek fejleszthetők, és a felnőttkori munka, valamint az örömteli szabadidős 

tevékenységek alapjául szolgálhatnak. 
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7 A teljes körű egészségnevelés iskolai programja 

„Az egészségre ügyelni az élet legnagyobb nehézsége.” 

(Platon) 

Az egészséges életmódra nevelésben óriási felelősség és számos feladat hárul iskolánkra. Az egészségügyi 

ismeretek, az egészségügyi kultúra fejlesztése az általános műveltség szerves részét képezik.  

Az egészséges életmód legfontosabb elemei: 

Mozgásra ösztönző környezet 

Sportolási lehetőségek 

Tevékenységek szervezése 

Mozgáskultúra 

Egészséges ételválaszték  

Kiegyensúlyozott étkezés  

Ételek és italok minősége 

Étkezési kultúra 

 

 

 

 

Mozgás 

 

Felelősség 

Önismeret 

Mérséklet 

Rendszeresség 

Táplálkozás  

 

  

Testápolás 

 

Lazítás 

Higiénés szokások javulása 

Testápolási kultúra  

Arányos terhelés 

Közösségi támogatás 

Szabadidős kultúra 
 

7.1 Az iskola célja 

Az iskolai egészségnevelés célja, hogy az élet minden területén már gyermekkorban kialakítsuk, illetve 

folyamatosan erősítsük a saját fizikai állapotért felelősséget vállaló magatartást. Az egészségnevelés során a 

tanulót olyan gyakorlati tudáshoz segítsük, amelyek használatával saját egészségét képes megőrizni. Fontos 

szempont, hogy az egészségfejlesztéshez kapcsolódó témákat és tanórákat összekapcsoljuk. 

Az egészséges és a felnőtt életre való felkészítésnek az élet minden területét fel kell ölelnie: 

 egészséges táplálkozás, 

 testápolási szokások, 

 rendszeres testmozgás, 

 függőségre vezető szokások (cigaretta, alkohol, drog) kerülése, 

 harmonikus emberi kapcsolatokra való törekvés (konfliktuskezelés és kommunikáció), 

 átgondolt szexuális magatartás, 

 családi életre nevelés, 

 szándékos és véletlen balesetek megelőzése. 

Az iskolai egészségfejlesztés eredményességében és a tanulók egészségtudatának megszilárdításában fontos 

szerepet játszik: 

- az iskolai és iskolán kívüli nevelés, 

- a prevenció, 

- a pozitív énkép kialakítása, 

- az egészséges életstílus-modell megteremtése, 

- hatékony kommunikáció (empátia, tolerancia), 

- konfliktuskezelési technikák, 

- felnőttek példamutatása. 
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Rövidtávú (éves) célok: 

o A gyermek ismerje meg önmagát, testének működését, tudja azt, hogy az egészségének megőrzése 

fontos. 

o Tanulóink legyenek tisztában az életkoruknak megfelelő egészséges életmód kritériumaival (elegendő 

alvás, pihenés, egészséges étrend, mozgás fontossága). 

o Az egészségre ártalmas szokások és környezeti hatások megismertetése, drogprevenció különös 

tekintettel a serdülő korosztálynál. 

o Diákjaink legyenek toleránsak, segítőkészek társaikkal szemben. 

Hosszú távú célok: 

o Tanulóinkban alakuljon ki az egészséges életmód iránti igény és használjanak fel minden korábban 

megszerzett ismeretet, hogy egészségüket megőrizzék. 

o A rendszeres testedzéssel valósuljon meg a mozgás szeretete. 

o Ismerjék fel és utasítsák el az egészségkárosító tényezőket (drog, alkohol, dohányzás, stb.), 

tájékozódjanak a segítő intézményekről, szervezetekről. 

o Alakuljon ki a tolerancia és empátia képessége nem egészséges embertársaik iránt. 

o Önmaga és környezete iránt igényes, testileg és lelkileg egészséges szemléletet sajátítson el. 

7.2 Az iskola feladata  

 Tanulóink segítése az egészséges életmód kialakításában, egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődésében. 

 Az egészség védelmére vonatkozó közérthető ismeretek átadása, példamutatással. 

 Motiválásuk az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására. 

 Ismeretadás a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére. 

 Megtanításuk helyes döntések hozatalára, mely hozzájárul egészséges életvitelük kialakításához. 

Kiemelt feladatunk: 

 hogy a gyerekeket – különösen a serdülőket – a káros függőséghez vezető szokások (dohányzás, 

alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelőzésére neveljük. 

 elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátíttatása 

 az iskolai erőszak megelőzése 

A közegészségügyi szabályok, feltételek biztosítása és betartatása az intézményvezetés feladata. Az oktatási-

nevelési tevékenység közegészségügyi normáinak betartása (tanulók terhelése, szabadidőigény 

figyelembevétele, szabadidő-eltöltés módszerei, iskolai helyiségek rendje, stb.) pedig minden pedagógus 

kötelezettsége. 

7.3 Az egészségnevelés színterei  

Az iskolai egészségfejlesztés történhet: 

 osztályfőnöki, környezetismeret, biológia, kémia, magyar nyelv és irodalom, testnevelés órán, 

 alkalmi esemény (sportnap, stb.), 

 kiscsoportos megbeszélések, 

 sportkör,   

 egyéb lehetőségek (bemutató, filmvetítés, előadás, felvilágosítás) keretei között. 
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7.4 Egészségnevelés tanórai tevékenységei, módszerei 

A módszerek megválasztásában fő szempont a tanár irányító, értékközvetítő szerepe. A megfelelő 

ismereteket a pedagógus közvetíti, de a nevelés akkor eredményes, ha a pozitív beállítódások, 

magatartásformák, helyes szokások beépülnek a tanulók életvitelébe. 

Nevelési szakasz Tanóra 

megnevezése 

Tartalom Módszer 

Előkészítő - 

alapozó szakasz 

(6-10 éves korig) 

környezetismeret, 

magyar,  

technika és tervezés,  

testnevelés,  

mindennapi 

élethelyzetek 

 

 évszaknak és alkalomnak megfelelő 

öltözködés, 

 rendszeres és alapos tisztálkodás, 

 egészséges és kulturált étkezés, 

 helyes napirend kialakítása 

 családi életre nevelés 

 kielégítő alvás fontossága 

 az egészséges test fontosságának 

felismerése, helyes testtartás kialakítása 

 a testi készenlét elemeinek megtanítása 

(bemelegítés) 

 fizikai aktivitás szerepe 

beszélgetés, 

szemléltetés, 

cselekedtetés, 

megfigyelés,  

osztályra szabott 

házirend, 

irodalmi alkotások 

feldolgozása, 

figyelmeztetés 

 

Gyakorló - 

fejlesztő szakasz 

(11-23 éves korig) 

 

természettudomány,  

digitális kultúra, 

technika és tervezés, 

testnevelés,  

osztályfőnöki óra 

 

 

A kulturált külső megjelenés 

összetevőinek tisztázása 

 helyes testápolás, 

 az egészséges táplálkozás szerepe a 

serdülőkorban. 

A testi átalakulásra való felkészülés 

 ritmus és mozgáskultúra fejlesztése, 

 fizikai állóképesség, erőnlét 

továbbfejlesztése, 

 lazítási technikák, helyes 

légzéstechnika gyakoroltatása, 

 szexuális érés okozta változások 

tudatosítása. 

Segítségnyújtási képességek fejlesztése 

 elsősegélynyújtáshoz szükséges 

ismeretek elsajátítása, 

 egyszerűbb betegségek felismerése 

Családi életre nevelés 

Egészségkárosító tényezők elutasítására 

nevelés (drog, alkohol, dohányzás, stb.) 

frontális és önálló 

munka,  

témafelvetés,  

problémafelvetés, 

beszélgetés,  

bemutatás, 

magyarázat, 

tanári/tanulói előadás, 

filmfeldolgozás, 

külső előadó hívása 

7.5 Tanórán kívüli egészségnevelés lehetőségei 

 Udvari játékok, foglalkozások szervezése, 

 Zöldségek, gyümölcsök megismertetése, megszerettetése (zöldség faragás, gyümölcs/zöldség 

salátakészítés, sütőtök faragás/sütés, kóstoltatás) 

 Sportkörök: mozgáskoordinációs képességek javítása. 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

88 

7.6 Egészségnevelési tevékenységben segítő szervezetek  

Intézményen belüli segítők 

Név Foglalkozás Milyen témában segíthet? 

Horváthné Boda Anita Iskolai gyermekvédelmi felelős 

Valamennyi tanulónk értelmileg sérült, 

kisebb hányaduk veszélyeztetett, 

hátrányos/halmozottan hátrányos 

helyzetű. 

Jelzett esetekben a segítő intézményekkel 

kapcsolatfelvétel, nyilvántartás készítése. 

 

Alsós és felsős osztályfőnökök 

Az alsó tagozaton, környezetismeret órán, 

a felső tagozaton osztályfőnöki és 

biológia órán foglalkozunk az alábbi 

témákkal: személyi tisztaság, egészséges 

öltözködés, egészséges életmódra 

nevelés, pozitív minták közvetítése. 

7. és 8. osztályban osztályfőnöki órákon a 

drogprevenció is megjelenik kötelező 

témakörként.  

A tanév elején minden osztályfőnök 

ismerteti az iskolában érvényes 

balesetvédelmi előírásokat. 

 

 

Konduktorok,  

gyógytestnevelő, testnevelők 

Tanulói képességvizsgálatok, egyéni és 

csoportos mozgásfejlesztés, habilitációs 

és rehabilitációs foglalkozások. 

Mindennapos testnevelés, 

gyógytestnevelés, sportkörök, 

sportversenyek. 

Dr. Kiss Anna Iskolaorvos Kötelező szűrések, védőoltások 

Kissné Deli Mária védőnők Szűrések, felvilágosító foglalkozások 

Csizmadia-Kékesi Mónika 
Bűnmegelőzési tanácsadó,  

rendőrfőhadnagy 

Bűnmegelőzési program, 

Iskolarendőri tevékenység. 

Intézményen kívüli segítők 

 

Szervezet neve Címe Kapcsolattartó neve Milyen témában segíthet? 

Gödöllői Forrás 

Szociális segítő és 

Gyermekjóléti Központ 

2100 Gödöllő, 

Ganz Á. út 7. 

Dr. Bucsyné Prém 

Katalin  

Horváthné Boda Anita 

 

Konzultációk, információk. 

Jelzett eseteknél felveszi/tartja a 

kapcsolatot a családdal. 

PM Kormányhivatal, 

Gödöllői Járási Hivatal 

Gyámügyi/Hatósági 

Osztály 

2100 Gödöllő, 

Kotlán Sándor u. 3. 

Dr. Bucsyné Prém 

Katalin 

Horváthné Boda Anita 

 

Jelzett eseteknél felveszi a 

kapcsolatot a családdal, 

gyermekjóléti Szolgálattal, 

Intézménnyel. Szabálysértések 

kivizsgálása, eljárások indítása. 

Máltai Szeretetszolgálat 2100 Gödöllő,  

Palota kert 2/A 

Dr. Bucsyné Prém 

Katalin 

Utazási támogatás, ellátott 

gyermekek számára 
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7.7 A mozgás egészségnevelő szerepe 

A testnevelést tanítók a mindennapos munka során: 

 fejlesztik a motoros és koordinációs képességeket az életkori sajátosságokhoz igazítva; 

 alkalmazzák a tartásjavító gerinctorna gyakorlatait; 

 ügyelnek a sportjátékok, az atlétika, a torna gyakorlatanyagának tervszerű, folyamatosan kontrollált, a 

„fair play” szellemében történő végrehajtására; 

 figyelemmel kísérik az alapvető testápolás, öltözködés és egyéb higiénés normák betartását  

 előtérbe helyezik a mozgásból eredő esztétikum, örömszerzés funkcióit; 

 felhívják a figyelmet a sportból eredő balesetveszélyekre, sérülési lehetőségekre, illetve ezek 

megelőzésének lehetőségeire 

Az egészséges tanulókat a testnevelés óráról átmeneti időre szakorvos felmentheti. A tanulók egy részének 

egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon 

elő a számukra. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az óratervi testnevelés 

órán, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat állapotától függően nem kell végrehajtania. Az iskolaorvos 

által gyógytestnevelési foglalkozásokra utalt tanulóknak kötelező a megjelenés és az aktív részvétel.  

Mérési területek  

A tanulók fizikai állapotának és edzettsége vizsgálatának törvényi háttere:  

- 2011. évi CXC. törvény 80. § (1)  az oktatásért felelős miniszter az országos mérési feladatok 

keretében gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálatáról.  

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 81. § (1) Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott 

mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára 

kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a 

tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. (2) Az (1) bekezdés szerint 

lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett 

tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító 

pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges 

intézkedéseket. 

Hajdu Tiborné programszervezés. 

Kalória Gödöllői 

Nonprofit Kft. 

2100 Gödöllő, 

Szabadság út 3 

Dr. Bucsyné Prém 

Katalin 

Bodó Edit 

Közétkeztetés keretében biztosít 

igény szerint tanulóink számára 

napi 3x étkezést, tekintettel az 

ételintoleranciában szenvedő 

tanulókra is. 

Gyermekfogászat 2100 Gödöllő, 

Palotakert 3. 

Dr. Bucsyné Prém 

Katalin 

Morvainé Molnár 

Mónika 

 

Fogorvosi szűrésre, kezelésre 

évente 2 alkalommal mennek 

tanulóink. 

Pécel Med Kft. 

Dr. Takács Györgyi 

2119 Pécel,  

Kölcsey u. 6. 

Dr. Bucsyné Prém 

Katalin 

Morvainé Molnár 

Mónika 

 

A pedagógusok minden évben 

kötelező orvosi ellenőrzésen 

vesznek részt. 
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- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola az 

oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszakban, 

tanévenként megszervezi - a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével - a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés 

tantárgy tanítása folyik. 

„Az egészség a jó testi, lelki és szociális közérzet állapota, amely nemcsak a betegség és más testi- lelki 

zavarok hiányát jelzi, hanem jogot is az egészségre (az egészség létezéséhez), a lehető legteljesebb jó 

közérzetre.”  

(Egészségügyi Világszervezet) 

Az utóbbi évek vizsgálatai azt mutatják, hogy a gyerekek egészségi állapota fokozatosan romlik. Az 

általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetőek az egyes képességek területén 

mutatkozó hiányosságok. Ezért célunk: az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, 

egészségmegőrző szerepének népszerűsítése az iskoláskorú fiatalok körében. 

A mérések megvalósításának módjai: 

 A teszt-vizsgálat értéke és hatékonysága nagymértékben a szigorú gyakorlati végrehajtáson és a 

tanulóknak a testnevelő tanártól kapott motiváltságán múlik. 

 A vizsgálatot a testnevelés munkaközösség szervezi meg és jelöli ki a testnevelést tanítót, aki elvégzi 

az adott osztályban. 

 A teszteket évente egyszer, a miniszter által meghatározott időszakon belül, a munkatervben 

megtervezett időpontban kell végeztetni. 

 A motiváció növelése miatt rendkívül fontos, hogy a teszt levezetője tisztában legyen, miért 

végeztetjük el a teszteket és hogyan értelmezzük az eredményeket. 

 Az összehasonlíthatóság érdekében a tesztek végrehajtási körülményeinek hasonlónak kell lenniük 

minden diáknál, minden részletben (helyszín, eszköz, hőmérséklet, stb.). 

A 2014/2015. tanévtől kötelezően került bevezetésre a NETFIT program, amely objektív és egységesen 

elfogadott módszer a fizikai képességek mérésére. A NETFIT legfontosabb újdonsága, hogy 

egészségközpontú értékelési rendszer. Az egészség szempontjából meghatározó kritériumok szerint méri az 

egyes tanulók állóképességét, testösszetételét és tápláltságát, a vázizomzat fejlettségét, hajlékonyságát. A 

teszt tudományos alapokon, előre meghatározott fittségi értékekhez képest minősíti a diákok állapotát. 

Eszerint a mérések eredményei alapján a tanulók megtudhatják, hogy fittségük fejlesztésre szorul-e vagy az 

egészségzónába tartozik. Az intézmény által elért és rögzített eredmények lehetőséget teremtenek az egyes 

tanulói csoportok, osztályok fizikai fittségének megállapítására, nyomon követésére is, a tanuló, a szülő és a 

fenntartó felé történő adatközlésre, vagy országos szintű állapotmegítélésre. Az adatok intézményi 

felhasználása iránymutatást adhat az iskola egészségfejlesztési programunkhoz. 

Jellemzői: 

 A tesztrendszer terhelhetőséggel/egészséggel összefüggő objektív mérés. 

 A tanulók valamennyi tesztet testnevelési / sportfelszerelésben hajtják végre. 

 Valamennyi tesztet, ha erre lehetőség van, jól szellőző, nagy teremben, pl. az iskola tornatermében 

vagy sportcsarnokban célszerű elvégeztetni. Sportcipő szükséges a futással és ugrással járó tesztekhez. 

 Minden tesztre vonatkozóan külön utasítások vannak, amelyeket gondosan kell tanulmányozni minden 

testnevelőnek, hogy a vizsgálat pontos legyen. 
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 A tesztek között a tanulók pihenjenek. 

 A tanulók nem próbálhatják ki a teszteket előre, kivéve, ha a teszt végrehajtási utasításában nincs erre 

külön utalás. 

 A mérések során fontos bátorítani a tanulókat. A mérés vezetője ösztönözze őket a mért képességnek 

megfelelő, pontos, gyors és egyenletes tesztvégrehajtásra. 

Sikerkritérium: 

 Váljon igényévé a folyamatos fejlődés, az egészséges életmódra való törekvés! 

 Váljon igényévé a rendszeres testmozgás! 

 Alakuljon ki közöttük az egészséges versengés, ami által jobb teljesítmény elérésére lesz képes! 

 Érezze, hogy a mozgás által jobb lesz a közérzete! 

 Érezze, hogy a jobb eredmények egészségére és közérzetére pozitív hatással vannak! 

 Érezze, hogy a saját fizikai fitnesz-szintjének megismerése által fejlődik saját önértékelése! 

 A mérések által a tanár/tanító és a szülő is jobban odafigyelhet a tanulóra, így a tanuló a folyamatos 

segítségadással könnyebben fejlődhet. 

 Megteremtsük a lehetőséget arra, hogy döntéseket hozzanak személyes egészségükkel kapcsolatban, 

valamint, hogy megőrizzék és fejlesszék a biztonságos és egészséges fizikai környezetüket! 

7.8 Védőnő egészségfejlesztő munkája az iskolában 

Cím Célja Módszer Osztály 

Személyi 

higiéné 

 A tanulók ismerjék meg a megfelelő testi és 

ruházati tisztaság fontosságát. A higiénián 

túl, az évszaknak megfelelő öltözködés 

fontosságát.  

 Sajátítsák el a tisztálkodási eszközök 

megfelelő kiválasztását. (A tisztálkodás 

nem fürdőszoba függő.) 

PowerPointos 

előadás 

minden 

tanuló 

Egészséges 

táplálkozás 

 

 Célunk a felnövekvő nemzedék táplálkozási 

szokásainak befolyásolása a túlzásba vitt, 

vagy éppen egyoldalú étkezés nyomán 

kialakuló betegségek bemutatásával 

A táplálkozással 

összefüggő tudásuk 

összegyűjtése, 

rendszerezése, 

összegzése a táblán. 

5. osztály 

Serdülőkori 

változások 

 

 

 

 

 

Káros 

szenvedélyek 

prevenciója, 

főként a 

dohányzás 

 A tanulók ismerjék meg a testükben 

végbemenő változásokat, ismerjék a kórós 

eltéréseket, tudják kezelni az felmerülő 

problémákat 

 Tudjanak segítséget kérni a szülőktől, a 

pedagógusoktól és a szakemberektől. 

 

 A tanulók tudjanak nemet mondani. 

 Ismerjék az egészséges légző rendszerben 

és a testben létrejövő káros elváltozásokat.  

      Hogyan védekezhetnek a passzív 

dohányzás ellen 

 

 

 

 

előadás; 

rajz, illusztrációk; 

felmerülő problémák 

megbeszélése; 

 

A dohányzás káros 

hatásainak 

kiemelése. A 

tanulókkal 

összegyűjteni, 

rendszerezni, az 

általuk ismert 

cigarettából 

felszabaduló 

anyagokat és azok 

hatásait. 

6. osztály 
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Cím Célja Módszer Osztály 

Családi életre 

nevelés, 

szexualitás. 

Család 

tervezés 

(negatív) 

 Felelősségteljes szexuális magatartás 

kialakítása az egyén és a leendő utódok 

egészsége érdekében.  

 A tanulók ismerjék meg a különböző 

fogamzásgátló módszereket, azok 

megfelelő használatát és 

hozzáférhetőségeit.  

 A gyermekvállalást felelősen tervezzék. 

Tudatosodjon bennük, hogy az abortusz 

nem fogamzásgátló módszer. 

videofilm vetítés, 

kiegészítő 

információk 

előadása; eszközök 

bemutatása; 

felmerülő kérdések 

megválaszolása; 

8 - 12. 

osztályok 

7.9 Iskolai bűnmegelőzési tanácsadó bűnmegelőzési munkája  

Cím Célja Módszer Osztály 

Erőszak, 

agresszió 

A tanulók ismerjék meg az iskolán belüli és 

azon kívüli erőszakos magatartások jogi és 

egyéb következményeit. Hová vezethet egy 

„diákcsíny”-nek induló verekedés. Kiből lesz 

elkövető, kiből lesz sértett. Fogalmak 

tisztázása. Milyen rendőrségi eljárást von maga 

után egy testi sértés. 

Előadás, a gyerekek 

bevonásával.  

„Jó hecc” című 

kisfilm levetítése, az 

abban történtek 

megbeszélése.  

6-12 osztály 

Internet 

veszélyei 

Az internetről általában, hasznos és veszélyes 

oldalai, hatásai. Közösségi oldalak (facebook) 

veszélyei. Mire figyeljünk az ilyen oldalak 

használata közben, különösen a személyes 

adatokkal kapcsolatosan. Milyen 

bűncselekményeket lehet elkövetni, ill. milyen 

bűncselekmények áldozatai lehetnek az 

interneten.  

Jogi következmények felvázolása.  

 

Előadás, a gyerekek 

bevonásával.  

„Chat” című kisfilm 

levetítése, az abban 

történtek 

megbeszélése 

A felmerülő 

problémák 

megbeszélése. 

6-12 osztály 

Kábítószer 

drog- 

prevenció 

 

 

A tanulók ismerjék meg a kábítószer és a drog 

fogalmát, a két fogalom közötti különbséget. 

Tudják melyek a legális, illegális drogok, 

milyen hatásai vannak a szervezetre. Téves 

eszmék eloszlatása, minden kábítószer 

használata függőséghez vezet.  

Jogi következmények, milyen rendőrségi 

eljárást von maga után, ha valaki „csak” 

használja, vagy ha valaki terjeszti is. Hová 

vezet a kábítószer használata.  

Előadás, a gyerekek 

bevonásával.  

„Szer-telen ifjúság”, 

„Csak még egy kör” 

című kisfilmek 

levetítése, az abban 

történtek 

megbeszélése 

A felmerülő 

kérdések 

megválaszolása.  

6-12 osztály 

Bűncselek- 

mények 

felismerése 

A tanulók ismerjék meg, hogy különböző 

cselekedeteik milyen következményekkel 

járnak. Az úgynevezett diákcsíny is lehet 

bűncselekmény. Ismerjék meg a 

bűncselekmények elkövetési magatartásait. 

Elkövető, felbujtó, bűnsegéd közötti 

különbségek megismerése.  

Jogi következmények megismerése.  

Teszt kitöltése, a 

végeredmény 

megbeszélése.  

A felmerülő 

kérdések 

megválaszolása. 

6-12 osztály 

 

Kockázat, Fogalmak tisztázása. A tanulók legyenek Előadás, a gyerekek 6-12 osztály 
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Cím Célja Módszer Osztály 

döntés, 

következmény 

tisztában azzal, hogy minden döntésünkben 

kockázat rejlik, és döntéseinknek 

következménye van, mely lehet pozitív és 

negatív. Melyek a jó és rossz döntések. Hogyan 

tudunk jó döntést hozni.  

Milyen jogi következményei lehetnek a rossz 

döntéseknek.  

bevonásával.  

„Hiszem, ha látom” 

című kisfilm 

levetítése, az abban 

történtek 

megbeszélése 

A felmerülő 

kérdések 

megválaszolása. 
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8 Elsősegélynyújtási és baleset-megelőzési ismeretek oktatásának 

megvalósítása intézményünkben  

Az intézmény tanulói a tanév első napján munkavédelmi oktatásban részesülnek, ezen belül sajátítják el a 

tűzrendészeti előírásokat, balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási ismereteket.  

Minden tanévben egy alkalommal a tankerület által biztosított szakember munkavédelmi oktatást tart az 

alkalmazottaknak, amelyen kötelező a részvétel.  

8.1 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek oktatásának célja 

Megtanítani a tanulókat: 

- életkoruknak megfelelően dönteni baleseti helyzetekben 

- segítséget kérni, ha szükséges 

- elkerülni a balesetet előidéző helyzeteket 

Az elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési alapismeretek elsajátítása az alábbi tanítási órákon belül 

valósul meg: környezetismeret, természetismeret, biológia, osztályfőnöki, testnevelés óra, délutáni 

csoportfoglalkozások. 

8.2 Elsősegélynyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a tantárgyak 

rendszerében  

Környezetismeret 

Anyag, energia, információ 

Közlekedési jelek, tiltást jelentő jelek  

Problémák felismerése, okok keresése, empátiakészség alakítása 

Veszélyhelyzetek felismerése 

Egészséges környezet 

Természettudomány (5-6. évfolyam)   

Az ember megismerése és egészsége  

Önfenntartás.  

Egészség.  

Az elektromos áram hatása az élő szervezetre.  

Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek.  

Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban.  

Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek az iskolai nevelés-oktatás egészében.  

Technika és tervezés (1-8. évfolyam) 

Tevékenységek során előforduló veszélyek tudatosítása, kivédése 

Veszélyek a háztartásban 

Közlekedésbiztonság, személyes biztonság 

Egészséges étkezés 

Háztartási gépek, szerszámok és egyéb eszközök biztonságos használata 

Tisztítószerek, vegyszerek biztonságos használata 
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Konyhai balesetek megelőzése 

Közlekedés- döntéshelyzetek, segítségkérés, segítségnyújtás 

Osztályfőnöki (5-8. évfolyam) 

Veszélyes helyzetek, tényezők felismerése 

Közlekedésbiztonság tanítása 

Egészséges életmód, egészségfejlesztés 

Testnevelés (1-12. évfolyam) 

Tornaszerek rendeltetésszerű és biztonságos használata 

Saját és egymás testi épségének megóvása 

Digitális kultúra 

Tűzvédelem és érintésvédelem 

Környezet- és egészségvédelem (készségfejlesztő 9.-12.) 

Egészségmegőrzés -egészséges életmód 

Készségfejlesztő gyakorlati tevékenységek (készségfejlesztő 11.-12.) 

Gyakorlati tevékenység-specifikus munka-, egészség- és balesetvédelmi ismeretek. 

Szakmai alapozó ismeretek (9.E) 

Általános munkahelyi tűz- és balesetvédelem 

Munkavállalói ismeretek (9.-10.) 

Elsősegélynyújtás 

Tűzvédelem 

Villamos berendezések biztonságtechnikája 

Gépek, berendezések biztonságtechnikája 

Kéziszerszámok biztonságtechnikája 

Veszélyes anyagok mozgatása, tárolása, kezelése 

Anyagmozgatás és tárolás biztonságtechnikája 

Munkaegészségügyi ismeretek 

Kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája 

Szakmai elméleti valamint gyakorlati tárgyak (9.-10.) 

Szakmaspecifikus munkavédelmi ismeretek 
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9 A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás 

folyamatában  

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és 

személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak keretein 

belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend alapján.  

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók oktatása, nevelése iskolában a kerettantervben 

előírt törzsanyag átadása, az elsajátítás ellenőrzése, amely az egyéni fejlesztési tervben foglaltak 

figyelembevételével történik.   

A pedagógus a gyermekek, tanulók egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét figyelembe véve gondoskodik személyiségük fejlődéséről, tehetségük kibontakoztatásáról.  

9.1 A pedagógus feladata, kötelessége:   

 Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkóztatásának elősegítése.  

 A tanulók erkölcsi fejlődésének elősegítése.  

 A közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátításának előmozdítása. 

 A gyermekeket, tanulókat egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére 

és megbecsülésére, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelése.  

 A szülő (törvényes képviselő) rendszeres tájékoztatása a tanuló iskolai teljesítményéről, 

magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek 

tanulmányait érintő lehetőségekről.  

 A tanulók testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása felvilágosítással, a munka-és 

balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és 

elhárításával.  

 Az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú és változatos módszerekkel történő közvetítése.  Oktatómunkáját 

éves és tanórai szinten a tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve végezze el és irányítsa.  

 A tanulók munkájának a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint, a 

követelményekhez igazodó értékelése.  

 Tanítványai pályaorientációjának folyamatos irányítása.  

 A gyermekek, a tanulók, a szülők és a munkatársak emberi méltóságának és jogainak tiszteletben 

tartása.  

 A hivatásához méltó magatartás.  

 A pedagógus továbbképzéseken, a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai 

ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken való pontos és aktív részvétele.  

 Kötelező minősítések határidőre való megszerzése.  

 Hivatali titkok megőrzése.  

 Munkatársaival és más intézményekkel való együttműködés a gyermekek, tanulók érdekében.  

9.2 Az osztályfőnöki munka tartalma  

Az osztályfőnöki munka intézményünkben négy fő területet ölel fel:  

1. A személyiség és közösségfejlesztés  
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Az osztályfőnök a tanuló legjobb ismerője, az osztályközösség kialakításának és fejlesztésének legfőbb 

letéteményese. Munkájának legfontosabb tartalma a személyiség és a közösség alakítása az iskolai élet 

minden színterén. Az osztályfőnök személyes példája mintaértékű e területen.  

2. Irányító, vezető jellegű feladatok  

Az osztályfőnök saját hatáskörében jutalmaz, vagy büntet, illetve ezeket az eljárásokat kezdeményezi. 

Felelős az osztálya viselkedéséért, az osztálydekoráció elkészítésétől a kiránduláson tanúsított 

magatartásukig. Az adott tanév időtartamára megtervezi és határozott pedagógiai céllal irányítja az 

osztályfőnöki órákat. Képviseli tanulói és az osztálya érdekeit, bevonja diákjait a döntéshozatali 

folyamatokba.  

3. Szervező, koordinációs, harmonizációs funkció  

Kapcsolatot tart az osztályban tanító tanárokkal, a tanulók szüleivel, szükség esetén a segítő 

szakemberekkel,- szervezetekkel, figyelemmel van a tanulók szociális helyzetére, egészségügyi állapotára 

stb. Ezeket a feladatokat összehangoltan kell ellátnia.  

4. Adminisztrációs jellegű tevékenység  

Az osztálynaplóval, törzslapokkal, bizonyítványokkal, tanulói adminisztrációval kapcsolatos munkák.  

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységét, fejlődését az osztályfőnökök félévkor és minden 

tanév végén értékelik, értékelési szempontok alapján (Félévi – Év végi beszámolók). 

9.3 Az osztályfőnöki munka feladatai  

Neveléssel kapcsolatos feladatok  

 A tanulók személyiségének alakítása (értékek, normák átadása, közvetítése) személyes példaadással  

 A közösségi élet kialakulásának elősegítése konfliktusmegoldás megtanításával, agresszió 

csökkentésével  

 Mentálhigiénés szemlélet alkalmazása felvilágosítással (pl. dohányzás, drog, alkoholfogyasztás, 

szexuális nevelés), a felnőtt létre való felkészítéssel  

 A tanulók otthoni körülményeinek megismerése, kapcsolattartás a szülőkkel, a szakértői bizottsággal, 

(szükség esetén) a családsegítő központtal  

 A tanulók egyéni hiátusainak megismerése, számukra a kiegészítő pedagógiai szolgáltatások 

biztosítása (habilitáció-rehabilitáció, terápiák)  

 Programok szervezése (pl. osztályprogram, iskolai program, kirándulás, szabadidős program, 

ünnepségek)  

Tanulást segítő feladatok  

 A tanulócsoport tanulmányi, magatartási és munkafegyelmi helyzetének nyomon követése  

 Az ismeretek szintetizálása, a mindennapi életben történő alkalmazása  

 A tanulók tanulmányi előmenetelének segítése a differenciált nevelés-oktatáshoz alkalmas individuális 

módszerek, technikák megtalálásával  

 A lemaradók felzárkóztatása tanítási-tanulási módszerváltással és az egyedi haladási tempó 

elbírálásával  
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Az iskola életéhez kötődő közvetítő feladatok  

 Az osztály és a tanárok közötti viszony koordinálása  

 Rendszeres konzultáció és együttműködés az osztályban tanító tanárokkal, szükség esetén 

javaslattevés az egyéni fejlődési szükséglethez igazodó módszerváltásokra  

 A tanulók érdekeinek képviselete az iskola előtt  

 A tanulók tájékoztatása iskolai ügyekről  

 Aktuális események feldolgozása a tanulók életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodva  

 

Adminisztratív feladatok  

 Az osztállyal kapcsolatos adminisztráció ellátása (napló, törzskönyv vezetése, igazolások, magatartás 

és szorgalom jegyek, félévi és év végi értesítő, üzenő füzet, egyéni fejlesztési tervek)  

 A mulasztások számontartása (szülők, közjegyző tájékoztatása, feljelentések írása)  

 Fegyelmi büntetések és dicséretek kiosztása  

 Az igazgató intézkedéseinek végrehajtása  

 A tanulók ülésrendjének kijelölése igazodva a fogyatékosság típusához, illetve a tanuló egyéni 

igényeihez (pl. szükséges megvilágosítás, hely-és helyzetváltozást segítő bútorok, segédeszközök 

alkalmazása)  

Tájékoztatási feladatok  

 A szülők tájékoztatása a gyermekük iskolai előmeneteléről, aktuális iskolai ügyekről 

 A tanulók tájékoztatása iskolai ügyekről. A továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíteni a 

pályaválasztási munkát. 

 A tanulói házirendet, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat az első tanítási napon a tanulókkal, 

az első szülői értekezleten a szülőkkel ismerteti. 

 Segítségnyújtás a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, 

tájékoztatás a beszerzési lehetőségekről  
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10 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

A tanuló tanulmányai alatt a jogszabályok által meghatározott feltételekkel osztályozó, javító és szakmai 

vizsgát tehet.  

A tanulmányok alatti vizsgák a következők:  

Osztályozó vizsga  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha: 

- felmentése van a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (egyéni munkarendű); 

- ha a törvényben meghatározott időnél többet mulasztott és a nevelőtestület engedélyezi az osztályozó 

vizsga letételét; 

o egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott  

o mulasztásainak száma félévkor meghaladja a meghatározott mértéket 

o szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszban eléri/meghaladja az elméleti tanítási órák 30 

százalékát, a gyakorlati órák számának 20 százalékát 

o egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló 

teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető 

- egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt 

eleget tett; 

Javítóvizsga  

Ha a tanuló a 4. évfolyamtól a tanév végén egy vagy két tantárgyból elégtelenre áll, a következő tanévet 

megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 

Ha a tanuló a 4. évfolyamtól a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez „elégtelen” osztályzatot, az 

évfolyamot ismételni köteles. 

Szakmai vizsga 

A szakiskolában és készségfejlesztő iskolában tanuló diákok a képzés befejeztével az adott tanévre 

vonatkozó szabályzat szerinti időpontban szakmai vizsgát tesznek. 

Vizsgaforma, vizsgarészek  

 szóbeli vizsga  

 írásbeli vizsga 

 gyakorlati vizsga 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

 Az időpontról és helyszínről a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete 

előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap.  

 Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét a nevelőtestület döntése alapján az igazgató 

engedélyezi. 

 Az osztályozó és javító vizsga adott tantárgy és adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A vizsga időpontját, lebonyolítását az intézményvezető határozza meg, tartalmát a 

munkaközösségek készítik el.  

 Az osztályozó vizsga tantárgyai az évfolyamra előírt kötelező tantárgyak.  

 A vizsgáról jegyzőkönyv készül, amelyet a vizsgabizottság tagjai (3 fő) aláírnak.  
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 A követelményeket az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A tantervi 

követelmények a pedagógiai program helyi tanterv című részében folyamatosan megtekinthetők.  

A tanulmányok alatti vizsgák különös eljárási szabályai  

 A javítóvizsgát augusztus utolsó hetében tartjuk, addig biztosítjuk a felkészítést, amennyiben igényli a 

tanuló. 

 A javító-, osztályozó vizsga időtartama, formái, vizsgarészei a tanuló sajátos nevelési igényét, 

terhelhetőségét figyelembe véve egyénileg kerül megállapításra.  

 A vizsgán segédeszközök használata biztosított a tanuló számára. 

 Egy napon 3 közismereti tantárgynál több vizsga nem szervezhető. 

 A számonkérésről jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában a 

jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  

 A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.  

 Minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.  

 A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, amelyet az iskola 

körbélyegzőjével el kell látni.  

 Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és aláírásával 

látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell alkalmazni.  

 A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott záradékokkal be 

kell vezetni.  

 Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb teljesített 

vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.  

10.1 A tanulmányi munkát egyéni munkarendben végző tanulók lehetőségei és 

kötelezettségei 

Az Nkt. 45. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosult: „A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. 

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes 

folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni 

munkarend kérelmezhető. A kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a szülő a felmentést 

engedélyező szervhez (OH). Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be – tanévenként egy 

alkalommal – kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény 

merül fel. Törvényben meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.”  

- 2019. szeptember 1-jétől kizárólag az Oktatási Hivatal engedélyezheti az egyéni munkarend szerinti 

tanulást abban az esetben, ha az a tanulmányok folytatása és befejezése szempontjából „előnyös” a 

tanuló számára.  

- Az egyéni munkarend szerinti tanulás kizárólag határozott időre kérelmezhető.  

- A tanulmányi munkáját egyéni munkarendben végző tanulónak lehetőségei és kötelezettségei vannak. 

- A tanulónak félévkor és a tanév végén minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie.  

- Vr.75. § (2): Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

tanulmányait egyéni munkarend keretében folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, a felkészítést végző pedagógusokról a szakértői 

véleményben foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.  

- A módosított köznevelési törvény 27. § (7) bekezdése továbbra is biztosítja az iskolák számára, hogy 

az SNI-s, szakértői vélemény alapján tanulmányaikat egyéni munkarendben folytató tanulók után az 

intézmény az osztályok heti időkeretén felül heti átlagban tíz órát kapjanak. 
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11 A tanulók felvételére és átvételére vonatkozó helyi szabályok 

11.1 Felvétel 

Az iskolánkba való felvétel a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye Szakértői 

Bizottsága áthelyezési határozata alapján történhet. 

Középfokú (szakiskola és készségfejlesztő iskola) tagozatainkra történő jelentkezéskor a felvétel: 

- saját általános iskolánkból jelentkező tanuló esetén egyszerűsített eljárás alapján, 

- másik intézményből jelentkező tanuló esetén hivatalos felvételi protokolleljárás alapján történik. 

A középfokú tagozatainkra való felvétel specifikus feltételeit a helyi tantervek megfelelő bekezdései 

tartalmazzák. 

Valamennyi iskolatípusunkba két lépcsős felvételi protokolleljárás alapján fogadunk másik intézményből 

jelentkező tanulót. 

A tankötelezettség a tanuló 16. életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű tanulók 

tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 23 életévét betölti. A 

tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az intézmény 

vezetője dönt. 

11.2 Átvétel 

A tanulók más iskolából való átvételéről a szülő kérelme alapján – a bizonyítvány bemutatásával – a tanuló 

szakértői véleményének figyelembevételével az igazgató dönt. 

 A szülő szabad iskolaválasztási joga alapján (tankerületi illetőségű gödöllői, aszódi, dunakeszi járáshoz 

tartozó településen él), más gyógypedagógiai iskolából, a szülő kérésére történhet átvétel az intézményi 

lehetőségeket mérlegelve. 

o A szülőnek az iskolánkat kijelölő Szakértői Bizottság szakvéleményét kell beszereznie.  

o A kijelölést befogadó nyilatkozat küldésével kezdeményezzük a bizottság felé.  

o Amennyiben a tanuló nem rendelkezik érvényes szakvéleménnyel, egyben kérjük szakértői 

vizsgálatát is. 

 Áthelyezés céljából átvétel történhet, normál tantervű iskola kezdeményezésére is.  

o A többségi iskola kezdeményezi a tanuló vizsgálatát a szakszolgálatnál. 

o A bizottság megállapítja a fogyatékosság tényét és egyeztetés után kijelöli intézményünket. 

A tanuló tudását mindkét esetben a helyi tantervünk és követelményrendszerünk alapján felmérjük.  

Az eredmény alapján tanulmányait az így megállapított osztályfokon folytathatja abban az esetben is, ha az 

eltér a korábbi intézményben meghatározott évfolyamtól. Eltérő osztályfokba soroláskor, a bizonyítványban 

egyéni záradékot használunk „Iskolaváltás miatt tanulmányait a ……. osztályfokon folytathatja.” 

Az új tanuló beillesztésekor széleskörű szempontrendszert veszünk figyelembe, tekintettel a már meglévő 

csoport/osztály összetételére és a gyermek sajátosságaira nézve is: tanulási- és viselkedésproblémák, életkor, 

szociális viszonyaik, testvérek. 
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11.3 Felvételi protokoll 

A kétlépcsős felvételi protokolleljárásunkat szakmai hitelességünk védelmében hoztuk létre, felvétel és 

átvétel esetén egyaránt alkalmazzuk.  

Célja: az osztályokban/csoportokban tanuló gyermekek túlterhelésének megelőzése az 

osztály/csoportlétszám határainak kijelölésével. 

Szükségességét az alábbi okok indokolták: 

- a megváltozott képességprofilú gyermekek beillesztésének nehézsége a meglévő osztályokba; 

- az újonnan érkező gyermekek állapotának - valamint a szakértői bizottság által elvárt - megfelelő, 

szakemberrel nyújtott fejlesztés biztosítása; 

- egyenlőtlen terhelés megakadályozása; 

- nagy létszámú osztályok kialakulásának elkerülése  

Kétlépcsős protokolleljárás 

1. lépcső:  

 a gyermekkel, szüleivel való találkozás,  

 az általunk bekért dokumentumok átolvasása (óvodai/iskolai pedagógiai vélemény, fejlesztői 

vélemény, egészségi állapotról szóló orvosi szakvélemények, szakértői bizottsági vélemény) 

 szakmai munkaközösségi egyeztetés 

Kizáró okok:   

 tankerületen kívüli illetékesség 

 önmagára vagy társaira veszélyt jelentő pszichés terheltség 

 osztálylétszám maximumon van 

 nincs megfelelő osztályfok 

2. lépcső: 

 egy hetes próbaidő biztosítása 

 szakmai szempontú döntés a vezetőséggel a gyermek felvételéről 

 próbaidőt követő 5 munkanapon belül a szülők tájékoztatása döntésünkről 

A felvétel/átvétel dokumentálása 

A fent említett mindkét esetben a beiratkozást követő 5 napon belül iskolaváltásról szóló igazolást küldünk a 

tanuló korábbi intézményének. A küldő intézmény rendelkezésünkre bocsájtja a tanuló dokumentumait és 

kiírja a KIR rendszeréből. Intézményünkben ezután lehetséges a tanuló KIR és KRETA elektronikus 

rendszereiben történő rögzítése. Mindezekkel egyidőben befogadó nyilatkozatot küldünk a területileg 

illetékes szakértői bizottságnak, intézménykijelölés céljából.  
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12 A tanulói jogviszony megszűnése 

A Köznevelési törvény 45§ (3) bekezdése szerint: „ A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, 

amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége 

meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A 

tankötelezettség meghosszabbításáról a Szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az intézményvezető 

dönt.” 

Megszűnik a tanulói jogviszony intézményünkben:  

- Az általános iskolai tanulmány befejezésével, más középfokú szakképző intézményben való 

továbbtanulás esetén 8. osztályos végbizonyítvánnyal értékelve, dokumentálva.  

- A tankötelezettség megszűnése után - ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a 

tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad -, a bejelentés tudomásulvételének napján. 

- Iskolaváltás esetén, amennyiben a fogadó intézmény hivatalos formában befogadó nyilatkozattal 

jelezte ezt részünkre. 

- A szakiskola 10. évfolyama végén, a parkgondozói résszakképesítés megszerzésével. 

- A készségfejlesztő iskola 12. évfolyamának teljesítésével, végbizonyítvánnyal értékelve.  

- A tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak, aki - nem tanköteles - 

ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette vagy 

egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulasztott. Ezt megelőzően a 

szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztetjük az igazolatlan mulasztás következményeire. 

- Tanköteleskoron túl, fegyelmi eljárásban részt vevő tanuló esetén, nevelőtestületi döntés alapján. 

A tanulói jogviszony megszűnéséről intézményünk írásban értesíti a szülőt. A tanuló adatait a jogviszony 

megszűnésével egyidejűleg az iskola nyilvántartásából töröljük. 
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13 Intézményi utánkövetési rendszer 

Tájékoztatást nyújt az iskolánkat befejező tanulók életpályájának alakulásáról, az intézményünkben végzett  

munka eredményességéről. Ezeket az információkat szakmai munkánk fejlesztésére használjuk fel. 

Az érintett tanulók 

 az általános iskola 8. évfolyamán végeztek 

 OKJ-s végzettséget megszerző szakiskolai tanulók 

 a készségfejlesztő iskola 12. évfolyamát sikeresen befejezték 

Az utánkövetés nem vonatkozik a tanulmányaikat félbehagyó tanulókra.  

A követést végző pedagógus 

A tanulók utánkövetése a befejező tanévben a családdal kapcsolatot tartó osztályfőnök feladata, aki 

tájékoztatást ad a szülőknek és a tanulóknak a jövőbeni kapcsolattartás céljáról, gyakoriságáról, módjáról.  

Az információk összegyűjthetők a tanulóval és/vagy családjával történő telefonos vagy személyes 

kapcsolatfelvétel, vagy a közösségi portálok használata által.  

A szülő/tanuló információnyújtása önkéntes alapú, az együttműködés nem kötelező. 

Utánkövetési időszak 

A végzést követő öt év. Az információkat az első, harmadik és ötödik évben javasolt gyűjteni - de lehet akár 

évente is - az adott tanuló helyzetének figyelembevétel.  

A követés tartalma 

Az információkat a tanuló egyéni adottságai és élethelyzete függvényében gyűjtjük a következők mentén: 

I. Általános iskola után  

- Továbbtanul-e? Ha igen, hol? 

- Ha továbbtanul, azt milyen eredményességgel teszi? (tantárgyak érdemjegyei, tanulmányi átlag) 

- Amennyiben a továbbtanulás során lemorzsolódott, mely területeken nem tudta teljesíteni a 

szükséges tudásszintet? 

II. A szakiskola elvégzése után  

- Elhelyezkedett-e a tanult szakmájában? 

- El tudott-e helyezkedni egyéb munkaterületen? 

- Amennyiben nem talált munkát, bejelentkezett-e a munkaügyi központba, végez-e tanfolyamot? 

- Részt vesz-e valamilyen közösségi tevékenységben? (segítő munka, civil szerveződés, csapatsport, 

stb.) 

III. Készségfejlesztő iskola elvégzése után  

- Életvitelében az önállóságnak milyen szintjét tudta elsajátítani? 

- Családban él, vagy valamilyen intézményi ellátásban részesül? (ENO, lakóotthon stb.) 

A követés dokumentálása 

Az adott év végzős diákjai számára utánkövetési adatlapot szerkesztünk, amely erre a célra rendszeresített 

formanyomtatvány (mellékletben). A fejlécben szerepelnek a tanuló adatai, a kapcsolattartáshoz szükséges 

információk, elérhetőségek. Az adatszerzés dátuma és a rögzítendő információk évente a megfelelő mezőbe 

kerülnek.  

Amennyiben az adott utánkövetési időszakban nem sikerül elérni a kapcsolattartót vagy nem kíván 

együttműködni, akkor ennek a ténye kerül rögzítésre.  
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14 Az iskola által választott kerettanterv megnevezése, s a 

választott kerettanterv által meghatározott kötelező és nem 

kötelező tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma 

Megtapasztalva azt a tényt, hogy sérült tanulóink egyedi nevelési szükségletei jelentős 

mértékben eltérnek egymástól, ugyanakkor tudomásul véve azt is, hogy a köznevelés nem 

lehet a párhuzamosan folyó egyéni nevelésnek az intézményesített formája sem, - így a helyi 

tantervünkben e kettősség együttes kezelésére kívánunk mintát adni. 

A nevelési és oktatási tartalmak, célok, eljárások, a közös tudás-, műveltség-, készség-, 

képesség-, kompetencia területén vannak olyan közös elemek, amelyek elsajátítása nélkül 

egyetlen tanulásban/értelmileg akadályozott tanuló sem lehet sikeres a szakmatanulás, az 

önálló életvezetés, az eredményes társadalmi integráció megvalósításában. 

A gyógypedagógusok folyamatos együttműködésében válik értékké a helyi tanterv. Az érték 

leginkább abban ölt testet, hogy a gyógypedagógusok a tanítás-tanulás folyamatában 

mennyire és miként találják meg - az oktatás-nevelés azon elemeinek kialakítását, amelyeket 

minden egyes tanuló esetében az egyediség részévé kívánnak tenni - valamint az egyediség 

eltérésének területeit, módozatait miként tudják hozzáigazítani az egyéni sajátosságokhoz, 

sérülésekhez.  

14.1 A választott kerettanterv megnevezése 

 Az alkalmazott helyi tanterveink az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek 

a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 4. melléklete a 2020/2021. tanévtől kifutó jelleggel. 

Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények 

számára: 

 11.1. Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam) 

 11.2. Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam) 

 Autizmus spektrumzavar esetén az értelmi sérülés bármely foka fellelhető, ezért az 

enyhe és a középsúlyos tanulók számára készült kerettanterv adaptációja szükséges.  

 Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő- oktató munkáját ellátó szakiskola 

kötelező 9/E előkészítő évfolyamának kerettanterve   

 Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő- oktató munkáját ellátó speciális 

szakiskola OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához alkalmazandó 9-10. évfolyamos 

közismereti kerettanterve   

 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

 A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályzók a 2020/2021. tanévtől felmenő 

jelleggel (1. 5. 9. évfolyamok) 

Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához:  

http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/kozep/index_sni_kozep.html
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– Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-4. évfolyam) 

– Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (5-8. évfolyam) 

 Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam) 

 Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő- oktató munkáját ellátó szakiskola 

kötelező 9/E előkészítő évfolyamának kerettanterve   

 Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő- oktató munkáját ellátó szakiskolai 

szakmai oktatásához, képzéséhez alkalmazandó 9-10. évfolyamos közismereti 

kerettanterve   

– Két évfolyamos szakiskolai oktatás, képzés szakmai kerettantervei  

– A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó 

készségfejlesztő iskola 9-10 évfolyamának közismereti kerettanterve 

– A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó 

készségfejlesztő iskola 11-12 évfolyamának közismereti kerettanterve 

– Készségfejlesztő (gyakorlati) kerettantervek a készségfejlesztő iskolák számára 

A tartalmi és szervezeti szabályozást figyelembe véve, iskolánk pedagógiai hagyományai 

alapján alakítottuk ki: 

 a tantárgyi struktúrát és az egyes tantárgyakhoz rendelt időkeretet; 

 a kötelező és választható tanórai foglalkozások körét; 

 az egyéni foglalkozásokra, sportkörökre (egyéb foglalkozásokra) fordítható időkeret 

felhasználást. 

14.2 A kötelező tantárgyak és óraszámaik 

14.2.1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évf.) 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon 2020/2021-től kifutó 

rendszerben 

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 

http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/kozep/index_sni_kozep.html
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Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

14.2.2 Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon 

2020/2021-től felmenő rendszerben 

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 

14.2.3 Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 5-8. évfolyamon 

2020/2021-től kifutó rendszerben 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv  - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 2 2 2 2 
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Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

állampolgári ismeretek  

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 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

14.2.4 Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 5-8. évfolyamon 

2020/2021-től felmenő rendszerben 

Tantárgyak 

5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

2 

tanéves 

óraszám 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

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 

Hon- és népismeret 1 - 36 - - - 

Természettudomány 2 3 180 5 5 360 

Állampolgári - - - - 1 36 
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ismeretek 

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  

14.2.5 Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. 

évfolyam) 2020/2021-től kifutó rendszerben. 

Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok 

A nevelés-

oktatás-

fejlesztés 

területei 

Tantárgy 1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 4 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás-írás 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 

ismeretek 

    1 1 2 2 

Életvitel és 

gyakorlat 

 

Önkiszolgálás 2 2       

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat 

  2 2 2 2 3 3 

Természeti Környezetismeret     1 1 2 2 



 

111 

 

A nevelés-

oktatás-

fejlesztés 

területei 

Tantárgy 1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

környezet 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-

alakítás 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Informatika Információs 

eszközök 

használata 

      1 1 

Testi nevelés Mozgásnevelés 5 5 5 5 5 5   

Testnevelés       5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 3 3 3 4 4 4 4 4 

Összesen 25 25 25 26 28 28 31 31 

14.2.6 Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. 

évfolyam) 2020/2021-től felmenő rendszerben 

Műveltségi terület Tantárgy 
1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

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 

állampolgári 

ismeretek 

Állampolgári 

ismeretek 

- - - - 1 1 1 1 

Hon- és 

népismeret 

- - - - - - 1 - 
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Etika - - - - - - - 1 

Természettudomány 

és földrajz 

Környezetismeret - - - - 1 1 2 2 

 

Művészetek 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-

alakítás 

(Vizuális kultúra) 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Technológia Digitális kultúra - - - - - - 1 1 

 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Mozgásnevelés 

(Testnevelés) 

5 5 5 5 5 5 - - 

Testnevelés - - - - - - 5 5 

Osztályfőnöki 

(Közösségi 

nevelés) 

- - - - 1 1 1 1 

Egyéb 

 

Önkiszolgálás 2 2 - - - - - - 

Életvitel és 

gyakorlat 

- - 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 

14.2.7 Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő- oktató munkáját ellátó 

szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyamának kerettanterve   

Műveltségterület Tantárgy Heti óraszám Éves 

óraszám 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és 

irodalom 

5 180 

Idegen nyelv Idegen nyelv 2 72 

Matematika Matematika 5 180 

Történelem és állampolgári 

ismeretek 

Állampolgári ismeretek 1 36 
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Műveltségterület Tantárgy Heti óraszám Éves 

óraszám 

Természettudomány és földrajz Természettudomány 3 108 

Művészetek Vizuális kultúra 2 72 

Technológia Digitális kultúra 2 72 

Egyéb Pályaorientáció 1 36 

Szakmai alapozó 

ismeretek 

4 144 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 180 

Osztályfőnöki 

(Közösségi nevelés) 

1 36 

Összesen  31 1116 

Szabadon tervezhető  3 108 

Mindösszesen  34 1224 

14.2.8  Kerettanterv a 9-10. évfolyamos szakiskolai tanulók számára 2020/2021-

től kifutó rendszerben 

Műveltségi terület Tantárgy neve 9–10. évfolyam 

(átlag heti időkeret) 

2 tanéves óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1+1 72+70=142 

Matematika Matematika 2 142 

Ember és társadalom Etika/ Hit és 

erkölcstan 
1 71 

Informatika Informatika 1+0,5 71+35,5=106,5 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 355 

 Osztályfőnöki óra 1 71 

Közismeret összesen 12,5 887,5 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 21 1491 

További szabad szakmai időkeret  

(szabad sáv) 
2 142 

Összefüggő szakmai gyakorlat 70 70 
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14.2.9 Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő- oktató munkáját ellátó 

szakiskolai szakmai oktatásához, képzéséhez alkalmazandó 9-10. évfolyamos 

közismereti kerettanterve 2020/2021-től felmenő rendszerben  

Műveltségi terület Tantárgy neve 

9–10. évfolyam 

(átlag heti 

időkeret) 

2 tanéves 

óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 71 

Matematika Matematika 2 142 

Technológia Digitális kultúra 1 71 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés 5 355 

Osztályfőnöki 

(közösségi nevelés) 
1 71 

Közismeret összesen 10 710 

További szabad közismereti időkeret 1 71 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 21 1491 

További szabad szakmai időkeret (szabad sáv) 2 142 

Összefüggő szakmai gyakorlat 70 70 

Az éves óraszám megadásánál 9. évfolyamon 36 héttel, 10. évfolyamon 35 héttel számolunk. 

14.2.10 Kerettanterv a 9-10. évfolyamos készségfejlesztő iskolai tanulók 

számára 2020/2021-től kifutó rendszerben 

A nevelés - oktatás - 

fejlesztés területei 

Tantárgy 9 - 10. évfolyam  

  9. évfolyam 10. évfolyam 2 tanéves 

óraszám 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 5 5 360 

Társadalmi környezet Számolás-mérés 5 5 360 

 Társadalmi ismeretek 1 1 72 

 Etika/ Hit és erkölcstan 1 1 72 

 Osztályfőnöki óra 1 1 72 
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A nevelés - oktatás - 

fejlesztés területei 

Tantárgy 9 - 10. évfolyam  

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 

Életvitel és gyakorlat 4 4 288 

 Gyakorlati képzés 

előkészítése 

2 2 144 

Természeti környezet Környezet- és 

egészségvédelem 

2 2 144 

Művészetek Ének-zene 1,5 2 126 

 Ábrázolás-alakítás 2 2 144 

Informatika Információs eszközök 2 2 144 

 használata    

Testnevelés Testnevelés 5 5 360 

Szabad időkeret 3,5 4 270 

Összesen 35 36 2556 

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs óraszám: 4 óra/hét 

14.2.11 A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját 

ellátó készségfejlesztő iskola 9-10 évfolyamának közismereti kerettanterve 

2020/2021-től felmenő rendszerben 

 

Műveltségi terület 

 

Tantárgy 

Heti óraszám 2 tanéves 

óraszám 
9. évfolyam 10. évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv és 

irodalom) 

5 5 360 

Matematika Számolás-mérés 

(Matematika) 

5 5 360 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

Állampolgári 

ismeretek 

1 1 72 

Természettudomány 

és földrajz 

Környezet- és 

egészségvédelem 

(Természettudomány) 

2 2 144 
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Művészetek 

Ének-zene 2 2 144 

Ábrázolás-alakítás 

(Vizuális kultúra) 

2 2 144 

Technológia Digitális kultúra 2 2 144 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés 5 5 360 

Osztályfőnöki óra 

(Közösségi nevelés) 

1 1 72 

 

Egyéb 

Életvitel és gyakorlat 4 4 288 

Gyakorlati képzés 

előkészítése 

 

2 

 

2 

 

144 

 Szabad időkeret 3 3 216 

Összesen 34 34  

14.2.12 Kerettanterv a 11-12. évfolyamos készségfejlesztő iskolai tanulók 

számára 2020/2021-től kifutó rendszerben 

Műveltségi terület Tantárgy neve 11-12. évfolyam  

(átlag heti 

időkeret) 

2 tanéves óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és irodalom 1 72 

Matematika Matematika 2 144 

Ember és társadalom Etika/ Hit és erkölcstan 1 72 

Informatika Informatika 1 72 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 360 

 Osztályfőnöki óra 1 72 

Közismeret összesen 11 792 

További szabad közismereti időkeret 2 144 

Készségfejlesztő kerettantervek 20 1440 

Szabad készségfejlesztő időkeret 2 144 

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs óraszám: 5 óra/hét 
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14.2.13 A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját 

ellátó készségfejlesztő iskola 11-12 évfolyamának közismereti kerettanterve 

2020/2021-től felmenő rendszerben 

Műveltségi terület  
Tantárgy 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

 

Heti Heti 2 éves 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv és 
irodalom) 

2 2 144 

Matematika Számolás-mérés 

(Matematika) 

1 1 72 

Természettudomány 

és földrajz 
Környezet- és 

egészségvédelem 

(Természettudomány) 

1 1 72 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 
Testnevelés 5 5 360 

Osztályfőnöki óra 

(Közösségi nevelés) 

1 1 72 

Szabad időkeret 2 2 108 

Közismeret összesen 12 12 864 

Gyakorlati 

tevékenység 
Készségfejlesztő 

kerettantervek 

 

20 

 

20 

 

1440 

Szabad készségfejlesztő időkeret 2 2 144 

Készségfejlesztő időkeret összesen 22 22 1 584 

 
Összesen 

 
34 

 
34 

 
2 448 

14.3 Egyéni előrehaladású nevelés és oktatás 

Törvényi háttér 

A Nemzeti Köznevelési Törvény szabályai szerint az egyéni előrehaladású nevelés és oktatás 

a sajátos nevelési igényű tanuló számára engedélyezhető, a tanuló egyéni adottságához, 

fejlettségéhez igazodó továbbhaladást biztosító nevelési-oktatási forma.  

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltételek 

szükségesek:  
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- egyéni előrehaladású neveléshez és oktatáshoz az illetékes szakértői bizottság által 

meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és 

súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása; 

- a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és 

technikai eszközök; 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 11. § (3) bekezdés értelmében az egyéni 

továbbhaladás valamennyi vagy egyes tantárgyakból - különböző évfolyamokig, de legkésőbb 

- súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók kivételével - a negyedik évfolyam végéig tarthat. 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló esetében az egyéni előrehaladású nevelés és 

oktatás a fejlesztő nevelés-oktatás teljes időtartamára engedélyezhető.  

Egyéni előrehaladású nevelés és oktatás megszervezése a tanulásban akadályozottak alsó 

tagozatán 

I. A Szakértői Bizottság véleményében előírhatja az egyéni előrehaladást a tanuló számára. 

Ebben az esetben az előrelátható folyamatot egyéni fejlesztési tervben kell rögzíteni.  

A tervezet tartalma: 

- az évfolyamok teljesítésének időtartama, 

- tantárgyanként és témakörönként az előrehaladás, 

- a tananyagok ütemezése,  

- a használt tankönyvek, segédeszközök, segítségadás módja.  

Amennyiben az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítése eltér a tervben rögzítettektől, 

az előrehaladási tervet meg kell változtatni. 

II. A Szakértői Bizottság javaslata ellenére is előfordulhat, hogy a tanuló lassabb ütemben tud 

tanulmányaiban előre lépni. Ebben az esetben a folyamat nem tervezett - a tapasztalat 

alapján - a tanulóhoz alkalmazkodva haladunk tovább.  

a) A kultúrtechnikák elsajátításának folyamatában lényeges, hogy az egyes 

tananyagrészek, tudásanyag megszilárdítása után (pl. betűtanulás, számkörbővítés, stb.) 

lépjen csak tovább a gyermek a tananyagban. A tanuló lassabb tempójához való 

alkalmazkodás azt eredményezi, hogy tanév végére nem teljesíti az adott évfolyam 

követelményeit. Ebben az esetben a következő tanévben biztosítjuk az évfolyam 

tananyagában való továbbhaladást. Ezért a tanuló egy évfolyam követelményeit egy 

tanévnél hosszabb idő alatt teljesíti. 

b) Az általánosan lassú haladáson kívül makacs - a tanuló átlagteljesítményéhez képest 

mélyebb - tantárgyi problémák (számolási gyengeség, diszlexia, súlyos grafomotoros 

nehézség) is lassíthatják egy-egy tantárgy követelményeinek elérését.  A tanuló ebben az 

esetben továbblép a következő évfolyamra, és csak adott tantárgyból halad tovább egyéni 

ütemben. 

Az egyéni előrehaladást minden korábban felsorolt esetben a bizonyítvány záradékában 

tüntetjük fel. 
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Egyéni előrehaladás az EMMI rendelet szerint a 4. évfolyamig lehetséges. Ha egy tanuló 

ekkorra sem hozza be az általános lemaradását, valószínűsítjük, hogy nem a megfelelő tanterv 

szerint halad. Ekkor kérelmezzük a Szakértői Bizottságnál  a gyermek rendkívüli 

kontrollvizsgálatát, amelynek célja az értelmi akadályozottság megállapítása. A részletes 

szakértői véleményben feltüntetett státuszváltás esetén gondoskodunk a tanuló megfelelő 

csoportba való áthelyezéséről, a megfelelő követelmények felállítása érdekében. 

Ha a lemaradás egy tantárgyat érint, kérjük a javaslatban az adott tantárgy vagy 

tananyagrészek osztályozása alóli felmentését. A tanuló ekkor értékelés nélkül továbbhaladhat 

és az adott tantárgyból a képességszintjének megfelelő fejlesztést biztosítjuk számára. 



 

120 

 

15 Szabadon felhasználható órakeret  

Tükrözi az intézmény specializációját, súlypontjait, arculatát. 

Iskolánkban a tanulócsoportok évente változó összetétele, képessége folyamatos 

diagnosztikus hozzáállást, helyzetértékelést, elemzést igényel. Ennek függvényében változnak 

a szabadon felhasználható órák, amit a helyi tanterv nem határoz meg kötelezően és 

hosszútávon. 

Az egyes tanulócsoportok szabadon felhasználható óráinak kiválasztásában az 

intézményvezető - a tantárgyfelosztás elkészítése előtt - kikéri az osztályfőnökök véleményét.  

A szabadon felhasználható órakeret szabályozásának lehetőségei: 

o a kötelező tantárgyak óraszámainak növelése a témákra vagy képességfejlesztésre 

szánt idő meghosszabbítása céljából: 

 a tanulásban akadályozottak alsó tagozatán az anyanyelv, matematika órák 

számát emelhetjük, de lehetőség van korrekciós órára is felzárkóztatás céljából 

 a tanulásban akadályozottak felső tagozatán a matematika, anyanyelv, 

természettudományi, vagy digitális kultúra órák számának növelését igényelheti 

a tanulócsoport 

 az értelmileg akadályozottak tagozatán a kommunikáció, az önkiszolgálás 

fejlesztése legszükségesebb 

 további tananyag beillesztése tantárgyanként 

o egyéb foglalkozások az aktuális tárgyi és személyi feltételeknek megfelelően (néptánc, 

zeneterápia, kutyás terápia) 

o új tantárgy létrehozása (babzsákos foglalkozás) 
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16 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi 

segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának tantervi irányelve valamint a Nemzeti 

alaptanterv határozza meg intézményünk felszerelését, taneszközeit. Célunk, hogy a tartalmi 

szabályozás szintjén megfogalmazott tartalmakat követő eszközkészlet álljon 

rendelkezésünkre. 

Alapelveink: 

 A tartalmi modernizációnak megfelelő felszerelés és eszközkészlet biztosítása 

 A különleges gondozási igénynek, a speciális nevelési szükségletnek megfelelő 

eszközök, berendezések feltérképezése, beszerzése tanulóink ellátásához. 

Feladataink: 

 Az Irányelvnek, a pedagógiai programnak megfelelő felszerelés és eszközök folyamatos 

nyilvántartása, a bővítés, fejlesztés tervezése, megvalósítása. 

 A konkrét eszközkészlet gazdagítása kreatív pedagógiai műhelymunkával. 

 Folyamatos nyomon követése a fejlesztők - gyártók-forgalmazók által elérhető legújabb 

taneszközök ”nemzedékének”. 

 Bővíteni azon eszközök jelenlétét az intézményi oktató-nevelő munkában, amelyeket 

közvetlenül a tanulók használnak képességfejlesztő és terápiás céllal. 

 Az intézmény működéséhez alapvetően hozzátartoznak azon tárgyak és berendezések, 

amelyek a tanulási képességfejlesztés, a személyiségfejlesztés és a gyermekek, tanulók 

biztonsága, komfortja, higiénéje feltételeként szükségesek. Ezeket a tárgyakat, 

berendezési eszközöket, audiovizuális eszközöket (amennyiben az nem a tanulás tárgyát 

jelentik) nem taneszközként tartjuk nyilván. 

A 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja alapján intézményünk 

minden tanulója részére – sajátos nevelési igényű tanulók – a tankönyvellátás ingyenes. 

Az osztályfőnökök koordinálják a saját és a betanító kollégák tankönyvigényét, annak 

ismeretében, hogy a következő tanévben milyen új tantárgyak lépnek be. Minden pedagógus 

saját felelőssége, hogy a tanított tantárgyához megfelelő taneszközök igénylését időben 

elkészítse. A kiválasztásnál törekszünk arra, hogy a tankönyv tartalmában, információiban, 

ábravilágában, a feldolgozás mélységében igazodjék az SNI-s tanuló szükségleteihez. 

Az intézményvezető ellenőrzi a tankönyvigények összeállítását a munkaközösségek 

véleményének kikérésével. A folyamat végén elküldi fenntartói elfogadásra. Az összesített 

megrendelés és a szétosztás a tankönyvrendeléssel megbízott pedagógus feladata. 

 Az alapkönyveket a sajátos nevelési igénynek megfelelő tankönyvek közül válogatjuk. 

 Gyakorláshoz, önálló órai munkához és fejlesztő munkánkban egyaránt az általános 

iskolai tankönyvek arra alkalmas részeit is adaptáljuk. 

 Azokat a tankönyveket rendeljük meg elsődlegesen, amelyek a tantárgyak tanterveihez 

illeszkednek, jól olvashatók,  áttekinthetők, az egyes tantárgyak könyvei egymásra 

épülők. 
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 A tankönyveken kívül szerepe van még a pedagógusok kreativitását tükröző saját 

készítésű szemléltető eszközöknek is. 

 Az értelmileg akadályozott gyermekek nagyfokú fejlődésbeli lemaradása indokolja, 

hogy a pedagógiai munkánk során használjunk speciális taneszközöket, fejlesztő 

eszközöket, játéktárgyakat.  

 Autista tanulóink esetén az enyhe, vagy a középsúlyos tanulók számára készített 

tankönyvek egyaránt használhatóak. Fontos szempont, hogy a tankönyvek, 

munkafüzetek és egyéb segédletek legyenek konkrétak, jól áttekinthetőek és 

variálhatóak, tartalmazzanak minél több valósághű képet. Szükség lehet mindezek 

mellett saját készítésű, egyénre szabott taneszközökre is.  

A kiválasztás elvei: 

 Legyen változatos. 

 Igazodjon a tanuló szimbólumszintjéhez, egyéni sajátosságaihoz, és 

szükségleteihez. 

 Legyen alkalmas az egyéni, páros és kiscsoportos munkaforma alkalmával 

használatos feladatok során a képességfejlesztés és a differenciált oktatás 

megvalósulására. 

 Tartalmazzon minél több vizuális elemet. 

 Legyen a  készített tanulássegítő eszköz tartós és esztétikus.  

Az évfolyamok tankönyveit tanév végén a könyvtárban kell megőrizni, amennyiben az még 

használható. 
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17 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai 

feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 

17.1 A helyi tanterv pedagógiai koncepciója 

 Iskolánkban folyó pedagógiai munka tartalmát - így helyi tantervünket is alapvetően 

meghatározza az a tény, hogy tanulásban-, értelmileg akadályozott és autista tanulókat 

nevelünk és oktatunk. Iskolánk 12 évfolyamos oktatásszervezeti formában működik. 

Oktató- nevelő munkánk minden területén élünk a differenciálás lehetőségével. Szükség 

szerint csoportbontást vagy csoportösszevonást alkalmazunk egyes osztályokban.  

 Céljaink elérését segítik a céltudatosan az egyedi adottsághoz, sérüléshez igazított 

terápiás eljárások, a tanítás-tanulás egész folyamatát átölelő differenciált 

tanulásszervezési formák, megoldások és a Köznevelési törvényben, az Irányelvben 

rögzített méltányosságok (hosszabb időkeretek a követelmények teljesítésében). 

 Pedagógiai koncepciónkban azt fogalmazzuk meg, hogy a meghatározott célok alapján 

hová, meddig kívánjuk eljuttatni tanulóinkat, illetve a tanulók különböző fejlődésű 

csoportjait. Mindehhez milyen jellegű ismeretekre, készségekre, képességekre, 

magatartásformákra van szükségük. 

 A személyiségfejlesztést egységes, komplex feladatként kezeljük és a nevelés-oktatás 

egész folyamatában a gyermeki sajátosságokból, a sérülésből adódó előnytelen 

különbségek csökkentésére, habilitációjára törekszünk. Elveinket tükrözi, hogy a helyi 

tantervünkben a mindenki számára szükséges kompetenciákat, az állapotuknak 

megfelelő műveltséget kínálunk a tanulókban rejlő lehetőségek optimális 

kibontakoztatása érdekében.  

 Tanulóink fejlődését a 12. évfolyam végéig többletszolgáltatásokkal segítjük. A 

lassabban haladók részére az egyéni fejlesztések, a terápiák, az egyéni fejlődési ütemhez 

igazított módszerek biztosítanak optimális feltételeket. 

 A helyi tantervi célok és feladatok kidolgozásánál építünk a Nemzeti alaptanterv, közös, 

általános és részletes követelményeire:  

– A közös követelményeket valamennyi tantárgyba beépítjük, a nevelés céljaként és 

feladataként is értelmezzük. Az elmélyítésnek, a gyakorlásnak a közös 

követelmények megvalósításának elsődleges színtereként a tanórákat, a 

közösségi foglalkozásokat, valamint a tanórán kívüli tevékenységformákat 

tartjuk.  

– Az általános fejlesztési követelményeket az egyes tantárgyaknál, a nevelés-

oktatás szakaszainál megjelenített “fejlesztendő készségek és képességek” 

címszóban összegezzük. Tantárgyi, életkori és fejlődés-specifikus jegyek alapján 

emeljük ki a képesség- és készségfejlesztés nagyobb egységeit. Az általános 

fejlesztési követelményeket csak nagyobb eltérésekkel és módosításokkal tudjuk 

alkalmazni.  
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– A részletes fejlesztési követelmények, a kompetenciák köre jelentős eltérést 

mutat a Nemzeti alaptantervben megfogalmazottaktól. A tanulók egyedi 

sajátossága, sérülése nem teszi lehetővé a megjelölt követelményszint, 

kompetencia kialakítását. A fejlesztési követelmények az adott tantárgy 

céljához, feladatához illesztetten épülnek be a tantárgyi tartalomba, a 

tevékenység- és feladatrendszerbe, az egyes évfolyamok tantárgyainak 

követelményeibe. A helyi tantervünk tantárgy és óratervének összeállításában 

támaszkodunk az Irányelvben, a kerettantervek kiadásáról szóló rendeletben 

foglaltakra.  

 Helyi tantervünkben kiemelten kezeljük a tanulók mozgásállapotának javítását, 

fejlesztését, a sportra, a sportjátékokra, az örömteli mozgásra szánt időkeret növelését 

valamennyi évfolyamon. A mindennapos testnevelés kötelező heti 3 testnevelés óra 

mellett két sportköri foglalkozás szervezésével valósul meg.  

 A Nemzeti Alaptanterv által kiemelten preferált módszerek közül igyekszünk nagyobb 

hangsúlyt helyezni: 

– a tanulói együttműködésen alapuló tanulási formák alkalmazására, mint a páros 

és kooperatív csoportmunka; 

– multidiszciplináris órák szervezésére, amelyeken a tanulók egyszerre több 

tudományterülettel foglalkoznak, pl. Jeles napokhoz kapcsolódó projektmunkák; 

– digitális technológiával támogatott oktatási módszerek, eszközök rendszeres 

alkalmazása. 
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18 A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, mérése és 

értékelése 

A pedagógus rendszeresen méri, értékeli a tanuló eredményes haladását. A tananyagban való 

előrehaladás feltétele, hogy a tanuló birtokában legyen a továbblépéshez szükséges alapvető 

tudásanyagnak. Minden tananyag előzetes ismeretekre épít, így az új tudás is alapját képezi a 

következő tananyagoknak. 

Az értékelés elsődleges célja a tanulási- tanítási folyamatban nem a minősítés, nem az 

osztályozás, hanem annak kiderítése, hogy mit tud a tanuló, mit kell még fejleszteni ahhoz, 

hogy eredményes munkát végezhessünk. 

Akkor érvényesülhet igazán az értékelés fejlesztő hatása, ha a tanuló még a tanulási 

folyamatban megerősítést kap arról, hogy tudása megfelelő, vagy pedig időről időre jelzést 

kap arról, hogy hol, miben vannak még hiányosságai. 

Az ilyen értékelési folyamat figyelembe veszi az egyéni sajátosságokat. 

Lényege, hogy nem végállapotot jelöl, nem minősít, hanem a tanulónak is és a pedagógusnak 

is jelzi, hol tart a tanuló. Fejleszt, megerősít, korrigál. 

18.1 Tanulóink ellenőrzésének, értékelésének elvei 

Tanulóink ellenőrzése, értékelése egységes elvek alapján történik. 

Jellemzői: 

o Az intézmény pedagógiai programjára épül. 

o Folyamatos és motiváló hatású, a tanuló állapotának megfelelően differenciált. 

o Egyénre szabott, konkrét és az egész személyiséget figyeli. 

o A személyiség alakulására, az attitűd fejlődésére is irányul. 

o Pontosan feltárja a pozitívumokat és a hiányosságokat a tanulási képességek területén. 

o Megoldási módokat ad a javításra. 

o A szóbeli és írásbeli értékelés, ellenőrzés komplex egységet alkot, esetenként más-más 

tevékenységi formákat preferál. 

o A tanulás-tanítás egész folyamatát végig kíséri a diagnosztizálás és ennek 

dokumentálása. 

o A napi ellenőrzésben a tanári fejlesztő értékelés mellett jellemzően megjelenik az 

önellenőrzés, önértékelés is. 

18.2 A tanulók tudásának mérése 

A tanulók tudásának, képességeik fejlődésének mérésére - a helyi tantervi követelmények 

figyelembevételével - saját és a tankönyvekhez tartozó külső mérőlapokat használunk. Ezeket 

évenként felülvizsgáljuk és tanulói szükséglet szerint módosítjuk, kiegészítjük. 

Kiemelten vizsgáljuk az alapkészségek fejlődését. Az eredmények értékelésénél a tanulók 

önmagához mért fejlődését kiemelkedő fontosságúnak tartjuk.  
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A pedagógiai mérés funkciója szerint lehet: 

Diagnosztikus mérés  

Diagnosztikus mérést alkalmazunk helyzetfeltárás céljából a nevelési oktatási folyamat adott 

szakaszába lépéskor, az iskolakezdéskor, a tanév elején, vagy egy-egy új tanuló érkezésekor, 

illetve kirívó eredménytelenség esetén. Általa információkat szerzünk a tanulók 

képességeiről, előzetes tudásáról, ismereteiről. Ezek hatékony segítséget nyújtanak a 

pedagógiai tervező munkához, a tanmenetek, tematikus tervek és fejlesztő programok 

írásához, az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez, a habilitációs órákhoz.  

A diagnosztizálás a tanítás-tanulás folyamatát végigkísérő gyógypedagógiai tevékenység, 

terápiás célokat szolgál. 

A habilitációs foglalkozásra szoruló tanulók esetében a diagnosztizáláshoz egyéni lapokat 

használunk. A lapokon az állapot és a fejlesztés eredményeinek rögzítése történik. 

Formatív (tanulást fejlesztő) 

A formatív értékelés elnevezése onnan származik, hogy ebben a tanulási szakaszban az 

értékelés közvetlenül a tanuló, illetve a tanulás formálását, alakítását célozza. A visszajelzés 

címzettje a tanuló. Információt ad arról, hogy hol tart, mit tud, és mit nem tud, hol vannak 

hiányosságai. Ezáltal segíti az önértékelését. Formatív mérést alkalmazunk akkor, amikor egy 

új anyagrész feldolgozásában már teljesen elmerült a tanulócsoport. Szóban és írásban is 

történhet. A tanár tudni szeretné, hogy a gyerekek ténylegesen mennyit is értettek meg belőle. 

Mivel még nem fejeződött be teljesen az adott anyagrész feldolgozása, ezért a hiányosságokra 

vissza lehet térni, az esetleges félreértéseket, hibás tanulói konstrukciókat lehet javítani. 

A formatív értékelés alkalmazásában egy olyan pedagógiai szemlélet fejeződik ki, amely 

szerint a tanuló nem passzív „gyerekanyag”, hanem aktív részese a pedagógiai folyamatnak. 

Végigkíséri őt az oktató-nevelő munkában. Autista tanuló esetén kiemelten fontos, hogy a 

formatív értékelés magába foglalja a jutalmazást, mint motiváló visszajelzést. 

Szummatív (lezáró, minősítő) 

Amikor a csoport teljes mértékben befejezte az adott anyagrész feldolgozását, következik a 

szummatív, lezáró, összegző értékelés, amely lehet témazáró dolgozat íratása, az év végi 

osztályzat adása. Funkciója az eredmények megállapítása, összesítése a kitűzött célokkal. 

A méréshez használt feladatlapok elkészítésének elvei: 

 a feladatok a begyakorolt, a megerősített ismeretanyagra épüljenek, 

 különféle teljesítményszintekhez készüljenek, lehetőséget adva a differenciálásra, 

 a feladatok - az ismereteken túl - mérjék a tanulók önállóságát, a tevékenységének 

szintjét, attitűdjét, munkatempóját, írásbeli munkája külalakját, feladatmegértési 

képességét, 

 a mérőeszköz csak a tanulók által megismert, elsajátított munkaszokásokat, tanulási 

módokat és eszközhasználatot kérje számon, 

 a tanulók által ismert, begyakorolt algoritmusokat, feladat-megoldási módozatokat, 

piktogramokat tartalmazzák a mérőeszközök, 
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 minden tanuló fejlettségének megfelelően kapjon segítséget, manipulációs, képi eszközt 

a feladatmegoldáshoz. 

18.3 Az értékelés formái és rendszeressége 

A tanítási órákon rendszeres és folyamatos szóbeli értékelés történik. Így a tanulók állandó 

visszajelzést kapnak tanulmányi munkájukról. 

Az értékelés elsődlegesen a tanuláshoz való pozitív viszony, a motiváltság, a közösségben 

elfoglalt státusz megerősítését, pozitív irányú elmozdulását segíti. Hozzájárul az önismeret 

képességének alakításához, az önelfogadáshoz, a szülői elfogadáshoz.  

A személyre szabott értékelés része a gyermek személyiségét figyelembe vevő differenciált 

bánásmódnak, mely így megerősítő, ösztönző, visszajelző, fejlesztő jellegű. 

Értékelési rendszerünket a munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján a munkaközösség 

vezetők teamje dolgozta ki. A rendszert tapasztalataink alapján folyamatosan tökéletesítjük. 

Fontos, hogy a megalapozott megállapítások mellett konkrét javaslatokat is kijelöljünk a 

továbblépés, a továbbhaladás módját illetően.  

18.3.1 Tanulásban akadályozottak  

Az intézmény által sajátosan alkalmazott szöveges minősítést intézményváltás esetén az 

alábbi módon váltjuk át érdemjegyes értékeléssé: 

kiválóan megfelelt - jeles (5) 

jól megfelelt - jó (4) 

megfelelt - közepes (3) 

felzárkóztatásra/fejlesztésre szorul - elégséges, elégtelen (2, 1) 

Abban az esetben kap elégtelen értékelést a tanuló, ha a bizonyítvány záradékában 

megállapításra kerül, hogy az adott évfolyam minimum követelményeit nem teljesítette.  

18.3.1.1 Alsó tagozat 

Az értékelés három formája – diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés - iskolánkban 

az SNI irányelveket figyelembe véve történik.  

Fő elvei: 

 személyre szabottság 

 megerősítés 

 informativitás 

 hiányosságok feltárása   

 következő lépés körvonalazása 

Diagnosztikus értékelés az iskolába érkező új tanulók - 1. osztályosok vagy bármelyik 

évfolyamot kezdők - felmérésekor történik. Az óvodából érkezőknél ez a képességterületek 

felmérését jelenti, a magasabb osztályokban tantárgyi méréseket. A mérés célja, hogy a tanuló 

a számára legmegfelelőbb tagozatra, osztály- vagy csoportfokra és közösségbe kerüljön. 
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A formatív értékelés az iskolában folyamatos. A szóbeli értékeléseken túl minden osztály az 

aktuális gyerekek képességeinek, motivációs szintjének és érdeklődésének megfelelő 

rendszereket alkalmaz. Az értékelés a tantárgyi megerősítésen kívül kiterjed a nevelési 

színterekre, célok, feladatok megvalósulására is. Az adott rendszert a pedagógusok a gyerekek 

érésével, változásával mindig újragondolják és fejlesztik. 

A szummatív értékelés rendszere az alsó tagozaton:  

Az alsó tagozat minden évfolyamán - a 4. évfolyam félévéig - szövegesen minősítünk 4 

fokozatban. 
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Nyújtott első évfolyam 

1. tanév 

évközi 

értékelés 

Nincs. 

félév 

Az első évfolyam negyedévének felel meg. 

A tanulók összefüggő szöveges értékelést kapnak, amely kitér: 

 a beilleszkedésre, szokásrendszer elsajátítására 

 a társas viselkedésre, 

 önellátásra, önkiszolgálásra, 

 a tanuláshoz szükséges képességterületek jellemzésére, 

 mozgásállapotára, 

 motivációs bázisára és esetleges hátráltató tényezőkre 

évvége 

Az első évfolyam félévének felel meg. 

A tanulók aláhúzós szöveges értékelést kapnak, szöveges minősítéssel. 

 magatartás: példás, jó, változó, rossz 

 szorgalom: példás, jó, változó, hanyag 

 közismereti tárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, 

etika): kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

felzárkóztatásra szorul 

 készségtárgyak (technika és tervezés, vizuális kultúra, testnevelés, 

ének-zene): kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

fejlesztésre szorul 

Tantárgyanként szöveges értékelés - KRETA, Törzslap 

A tanulók jogviszonyt igazoló lapot kapnak. - KRETA 

2. tanév 

évközi 

értékelés 

Felmérések, feleletek, gyakorlati feladatok százalékos vagy szöveges 

minősítése. 

félév 

Az első évfolyam harmadik negyedévének felel meg. 

A tanulók aláhúzós szöveges értékelést kapnak, szöveges minősítéssel. 

 magatartás: példás, jó, változó, rossz 

 szorgalom: példás, jó, változó, hanyag 

 közismereti tárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, 

etika): kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

felzárkóztatásra szorul 

 készségtárgyak (technika és tervezés, vizuális kultúra, testnevelés, 

ének-zene): kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

fejlesztésre szorul 

Aláhúzós szöveges értékelés - KRETA 

évvége 

Az első évfolyam végének felel meg. 

Aláhúzós szöveges értékelés, szöveges minősítéssel: 

 magatartás: példás, jó, változó, rossz 

 szorgalom: példás, jó, változó, hanyag 

 Közismereti tárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, 
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etika): kiválóan megfelelt, jól megfelelt,  megfelelt, 

felzárkóztatásra szorul 

 Készségtárgyak (technika és tervezés, vizuális kultúra, testnevelés, 

ének-zene): kiválóan megfelelt, jól megfelelt,  megfelelt, 

fejlesztésre szorul 

Bizonyítvány, pótlap, törzslap, KRETA 

2-3. évfolyam 

Tantárgy Évközi értékelés Félévi/Évvégi értékelés 

Közismereti tárgyak 

magyar nyelv és irodalom, 

matematika,  

etika 

környezetismeret (3.évf.) 

digitális kultúra (3.évf.) 

 

Havi szöveges minősítés, 

feleletek, felmérések,  

gyakorlati feladatok szöveges 

minősítése KRETA 

Aláhúzós szöveges értékelés és 

szöveges minősítés 

KRETA, bizonyítvány, pótlap, 

törzslap 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

Készségtárgyak 

technika és tervezés, vizuális 

kultúra, testnevelés,  

ének-zene 

 

Havi szöveges minősítés 

KRETA 

Aláhúzós szöveges értékelés és 

szöveges minősítés 

KRETA, bizonyítvány, pótlap, 

törzslap 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

4. évfolyam 

Tantárgy Évközi értékelés Félévi értékelés Évvégi értékelés 

Közismereti 

tárgyak 

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika,  

etika, 

környezetismeret, 

digitális kultúra, 

Havi szöveges 

minősítés, felmérések, 

feleletek százalékos 

értékelése KRETA 

Aláhúzós szöveges 

értékelés és szöveges 

minősítés KRETA 

Érdemjegyes értékelés 

KRETA, bizonyítvány, pótlap, 

törzslap 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra 

szorul 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

Készségtárgyak 

technika és 

tervezés,  

vizuális kultúra, 

testnevelés,  

ének-zene 

 

Havi szöveges 

minősítés 

KRETA 

Aláhúzós értékelés 

és szöveges 

minősítés, KRETA 

Szöveges minősítés 

KRETA, bizonyítvány, pótlap, 

törzslap 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 
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Az évvégi értékelés mellé csatoljuk a tanuló egyéni fejlesztésein elért eredményeit: komplex 

gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia, mozgásfejlesztés, autizmus specifikus fejlesztés, diszlexia 

reedukáció, diszkalkulia területén. Ez az értékelés az egyéni fejlesztési terv célkitűzésein alapul és az elért 

eredményeket, valamint a továbblépés elemeit tartalmazza. 

Ha a helyi tantervben meghatározott minimum követelményt nem éri el a tanuló, közismereti tárgynál a 

felzárkóztatásra szorul, készségtárgynál a fejlesztésre szorul minősítést kapja. 

Minden ilyen esetben a tantestület dönt arról, hogy: 

 továbbhaladhat, de az adott tárgyból évfolyamot ismétel, 

 osztályozó vizsgát tehet, 

 évet kell ismételnie, 

 az adott évfolyam követelményeit egy tanévnél hosszabb idő alatt teljesíti. 

A döntés szempontja: a tanuló képességei, taníthatósága, tanulási motivációja, hiányzásai. 

18.3.1.2 Felső tagozat, szakiskola 

Felső tagozatban a szummatív mérések célja annak megállapítása, hogy a tanulók tudása, stabil ismereteik 

kialakítása és készségeik elsajátításának szintje a tantárgyi kritériumoknak megfelel-e. Az értékelés 

formatív, fejlesztő elemeket is magába foglal. Ezáltal lehetőség nyílik a tanulók számára egy következő 

tanulási periódusban a javításra és a további fejlődésre. A mérések tudáspróbák formájában, az értékelés 

ötfokú skálán kifejezve történik. 

A közismereti tárgyak tanév eleji felmérései szolgálnak diagnosztikus mérésként, amelyek információt 

szolgáltatnak a tanulók képességeiről, előzetes tudásáról, ismereteiről. Ugyanezt az eljárást alkalmazzuk az 

évfolyamokba újonnan bekerülő tanulóknál is. A habilitációs foglalkozáson résztvevő tanulók diagnosztikus 

mérése végigkíséri a gyógypedagógiai fejlesztő tevékenységet. 

A szummatív, diagnosztikus értékelések a továbbtanulás, pályaválasztás reális megítélésében nyújtanak 

segítséget. A szülők és a tanulók döntését egyaránt támogatják.  

Az ellenőrzési - értékelési rendszerünk két nagyobb területet ölel fel:  

I. A tantárgyhoz, a tanulmányi munkához kapcsolódó ellenőrzés - értékelés 

II. Tanulók teljesítményének értékelése 
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I. A tantárgyhoz, a tanulmányi munkához kapcsolódó ellenőrzés - értékelés 

Típusai Gyakorisága Dokumentálása, nyilvánossága 

Szóbeli feleltetés 

(differenciáltan) 

A gyakorlást, a 

rögzítést, megerősítést 

követően. 

- nyilvános szóbeli visszajelzés a 

tanulónak,  

- önértékelés alkalmazása   

Írásbeli beszámoltatás 

feladatlappal 

(differenciáltan, 

segítségnyújtással). 

Folyamatosan a tanítás-

tanulás didaktikai 

egységeiben. 

- javítás,  

- segítségnyújtás folyamatosan,  

- feljegyzés készítése a tanulói 

teljesítményről, önállóságról 

Házi feladat (differenciáltan 

a fejlettségnek megfelelő 

tartalommal és 

terjedelemmel). 

Folyamatosan a 

gyakorlást és 

megerősítést szolgálva. 

- tanári ellenőrzés,  

- önellenőrzés,  

- feljegyzés a tanuló munkájáról 

Tárgykészítés, gyűjtőmunka, 

szorgalmi munka 

Témához, tematikus 

egységhez kötötten. 

- nyilvános, 

- közösség előtt,  

- szóbeli, írásbeli visszajelzés, 

dokumentálás 

Órai munka értékelése Alkalmanként, tanórán 

nyújtott teljesítmény 

elismerésére, 

megerősítést szolgálva. 

Rendszeres 

időközönként 

(heti/havi) a munka 

összesített értékelése. 

- nyilvános, 

- közösség előtt,  

- szóbeli, írásbeli visszajelzés, 

dokumentálás 

A szóbeli feleltetés 

Jelentősége a tantárgyi ismeretek önálló megfogalmazása, a lényeg kiemelése, a szóbeli szövegalkotásban 

való jártasság kialakítása. 

Formái:  

- memoriterek, 

- egyszerű, segítő kérdésekkel vezetett felelet, 

- önálló, rövid összefoglaló vagy kifejtő felelet, beszámoló adott témakörből 

A szóbeli értékelés legfőbb szerepe az elsajátított tudásról való folyamatos visszajelzés, a tanítási-tanulási 

folyamat korrigálása, a tanuló motiválása. Ennek során figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit, 

haladási ütemét, tanulási nehézségeit.  

Az írásbeli beszámoltatás 

Az írásbeli beszámoltatás koordinálását az osztályfőnök végzi. 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai: 

- Naponta 1 röpdolgozat és 1 témazáró íratható.  

- Egymást követő 2 órán nem lehet írásbeli beszámoltatást végeztetni. 

- Hetente 2 röpdolgozat vagy 1 témazáró vagy 2 félévi/év végi felmérő íratható. 
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Formái Célja Tervezése Rendje Ellenőrzés, értékelés 

Röpdolgozat  A tanulási folyamat 

közben jelentkező 

problémák feltárása. 

tanmenet Előző 

tanórán 

szóban 

tájékoztatás 

Tanári ellenőrzés: 

értékelés osztályzattal. 

Témazáró 

dolgozat 

Szükség szerint: egy 

adott tananyag 

számonkérése. 

tanmenet A témazáró 

megírását 

megelőző 

hét. 

Tanári ellenőrzés: 

Ponthatáros vagy %- os 

értékelés, osztályzat. 

Félévi/évvégi 

felmérés 

Nagyobb 

tananyagegység 

számonkérése. 

éves 

munkaterv, 

tanmenet 

Megírását 

megelőző 

hét. 

Tanári ellenőrzés: 

Ponthatáros vagy %- os 

értékelés, osztályzat. 

Vizsga Szak/készségfejlesztő 

iskolai tanulók 

tudásának mérése 

komplex szakmai 

vizsga (elmélet, 

gyakorlat) keretében 

előre 

tervezett 

Törvény 

által 

előírtan. 

Vizsgabizottsági 

értékelés osztályzattal 

(szakiskola), szöveges 

értékeléssel 

(készségfejlesztő 

iskola). 

 

A tantárgyi értékelés rendszere felső tagozaton 

 

5-8. évfolyam 

Tantárgy Évközi értékelés Félévi/Évvégi értékelés 

Közismereti tárgyak 

magyar nyelv  

magyar irodalom 

matematika 

történelem 

állampolgári ismeretek 

hon-és népismeret, természettudomány,  

idegen nyelv (angol) 

digitális kultúra 

etika 

Havonta 1 érdemjegy, de 

félévente legalább 3  

KRETA 

Érdemjegy 

KRETA, bizonyítvány, 

törzslap 

numerikusan (5, 4, 3, 2, 1) 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

Készségtárgyak 

ének-zene 

vizuális kultúra 

technika és tervezés 

testnevelés  

Havonta 1 szöveges 

minősítés, de félévente 

legalább 3  

KRETA  

Szöveges minősítés 

KRETA, bizonyítvány, 

törzslap 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

134 

 

Az értékelési rendszert az osztályonként kialakított egyezményes jelekkel (piros/fekete bejegyzések, 

plusz/mínusz jelzések, kisötös/kisegyes) tesszük változatosabbá.   

A felső tagozaton az év végi értékelés mellé csatoljuk a tanuló egyéni fejlesztésein elért eredményeit, az 

alábbi területekről: 

- tantárgyi gyógypedagógiai fejlesztés  

- logopédia 

- autizmus specifikus fejlesztés 

Tanulmányi értékelés: 

Amennyiben a tanuló nem teljesíti a tantervi követelményeket a tantestület dönt arról, hogy:  

- továbbhaladhat a következő évfolyamra, ebben az esetben az adott tárgyból ismétel és a teljesített 

évfolyamról lép a következőre, 

- javítóvizsgát tehet, 

- évet kell ismételnie. 

II. Tanulók teljesítményének értékelése 

A tanulmányi munkán kívül végzett tevékenységeket motiváló jelleggel külön értékeljük. Ezek lehetnek: 

egyéni szorgalmi feladat órai munka, csoportos feladat, beszámoló, kiselőadás, kiemelkedő tanulási 

teljesítmény.  

Amennyiben a teljesítmény nem éri el az elvárt szintet vagy kifogásolható minőségű, akkor az értékelésbe 

ugyanúgy beleszámítódik. 

A tanulók teljesítményének értékelése a szorgalmi jegyben is megjelenik. 

A tantárgyi értékelés rendszere a szakiskolában 

9E évfolyam 

Tantárgy Évközi értékelés Félévi/Évvégi értékelés 

Közismereti tárgyak 

magyar nyelv és irodalom 

matematika 

állampolgári ismeretek 

természettudomány,  

idegen nyelv (angol) 

digitális kultúra 

pályaorientáció 

szakmai alapozó ismeretek 

Havonta érdemjegyes 

értékelés 

KRETA  

Érdemjegy  

KRETA, bizonyítvány, törzslap 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

Készségtárgyak 

vizuális kultúra 

testnevelés  

Havonta szöveges minősítés 

KRETA  

Szöveges minősítés 

KRETA, bizonyítvány, törzslap 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 
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9-10. évfolyam 

Tantárgy Évközi értékelés Félévi/Évvégi értékelés 

Közismereti tárgyak 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Digitális kultúra 

 

Havonta érdemjegyes 

értékelés  

KRETA  

Érdemjegy 

KRETA, bizonyítvány, törzslap 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

Készségtárgyak 

Testnevelés 

Havonta szöveges minősítés 

KRETA  

Szöveges minősítés KRETA, 

bizonyítvány, törzslap 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

Szakmai elméleti és gyakorlati 

tárgyak 

Havonta érdemjegyes 

értékelés  

KRETA 

Érdemjegy 

KRETA, bizonyítvány, törzslap 

10. évfolyam végén komplex 

záróvizsga  

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

Specifikumok a szakiskolai mérés-értékelés rendszerében: 

A szakmai bizonyítvány megszerzésének előfeltétele a komplex (szóbeli, írásbeli, gyakorlati) vizsga letétele. 

A diákokat a szakiskolai tanulmányaik alatt készítjük fel a különböző vizsgaformákra, azok jellegzetességeit 

szóbeli feleltetések és írásbeli beszámoltatások során sajátítják el. 

Szóbeli feleltetést rendszeresen alkalmazunk az osztályban a vizsgatárgyak témaköreinek számonkérése, 

értékelése során. A tanulók ezalatt gyakorlatot szereznek a lényegretörő, összefüggő felelet felépítésében és 

mások számára történő előadásában.  

Az írásbeli beszámoltatások alkalmával olyan feladatokat adunk, amelyek az írásbeli vizsga sajátosságai: 

időkeret, feleletválasztós kérdések, szövegkiegészítés, jellegzetes nyelvezet, betűjeles válaszok, stb. 

18.3.2 Értelmileg akadályozottak 

Tanulócsoportjaink összetétele heterogén. A diákok személyre szóló fejlesztésben részesülnek, szükség 

szerint egyéni fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. Fejlesztési terveik egyéni formában készülnek. 

Értékelésük összetett, melyben figyelembe vesszük a helyet, időt, személyi kapcsolatot, pillanatnyi 

egészségi állapotot, a teljesítmény mögött húzódó okokat.  
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Az értékelés céljai: 

 A gyermekek (fiatalok) pozitív reális énképének fejlesztése. 

 A tanulás motiválása. 

 Az ismeretelsajátítási szint meghatározása. 

 Kritikus magatartás kialakítása saját és társai munkájával szemben. 

Alapelvei: 

Az értékelés állandóan jelenlévő reakció, interakciók folyamata. Mindenkor tükrözi a képességek minőségi 

és mennyiségi gyarapodásban megtett útját, amely végigkíséri a tanulási folyamatot. Az eszköz szerepét tölti 

be, melynek során az önmagukhoz mért fejlődést regisztráljuk. Képet ad a szocializáltsági szintről, a 

magatartásról és a gyermekekben kialakult/kialakított attitűdről. 

Az értékelés elvi követelményei: 

 A folyamatos értékelés beépítése a mindennapi oktató-nevelő munkánkba, a tanítás-tanulás 

folyamatába. 

 Motiváló hatású, a tanulók állapotának megfelelően differenciált. 

 Fejlesztő hatású, a gyermekek önmagukhoz mért fejlődését értékeli. 

 Mérlegeli a tevékenység szándékát is: a befektetett energiát, az erőfeszítést, az akarat mértékét. 

 Hangsúlyozza a személyiségjegyeket, a pozitív értéket. 

Az ellenőrzés, értékelés folyamata 

A tanítási órákon rendszeres és folyamatos szóbeli és írásbeli ellenőrzés történik. A tanulók állandó 

visszajelzést kapnak munkájukról. A szóbeli értékelés mellett különféle motivációs rendszereket is 

használunk, melyek a gyermekeknek közvetlenül is örömforrásul szolgálnak. 

A tanév végi tantárgyi rendszer szerinti értékelés: a Tanterv által meghatározott elvárt teljesítmény 

megvalósulásának mértékét határozza meg. 

Az értékelés a tantervben részletesen szabályozott módon a tantárgyaknak megfelelően, egységesen 

kidolgozott szöveges formában, 7. osztály félévétől numerikusan történik. Emellett minden esetben szóbeli 

szöveges értékelés is megjelenik, ami megerősíti a tananyag elsajátításának mértékét és rámutat a 

hiányosságokra.  

Az értelmileg akadályozottak tantárgyi értékelési rendszere 

1-4. évfolyam 

Tantárgy Évközi értékelés Félévi/Évvégi értékelés 

Közismereti tárgyak 

Kommunikáció 

Olvasás-írás 

Számolás-mérés 

folyamatos szóbeli és 

írott formájú értékelés 

szöveges értékelés és 

szöveges minősítés 

KRETA, értékelő lapok, 

bizonyítvány, pótlap, 

törzslap 
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Készségtárgyak 

Játékra nevelés 

Ének-zene 

Ábrázolás-alakítás 

Mozgásnevelés 

Önkiszolgálás (1-2.évf.) 

Életvitel és gyakorlat (3-4.évf.) 

K: kiválóan megfelelt 

J: jól megfelelt 

M: megfelelt 

F: fejlesztésre szorul 

5-8. évfolyam 

Tantárgy Évközi értékelés Félévi/Évvégi értékelés 

Közismereti tárgyak 

Kommunikáció 

Olvasás-írás 

Számolás-mérés 

Állampolgári ismeretek 

Környezetismeret 

Hon-és népismeret (7.évf) 

Digitális kultúra (7-8.évf.) 

Etika (8.évf) 

folyamatos szóbeli és 

írott formájú értékelés 

szöveges értékelés és 

szöveges minősítés 

KRETA, értékelő lapok, 

bizonyítvány, pótlap, 

törzslap 

Készségtárgyak 

Ének-zene 

Ábrázolás-alakítás 

Életvitel és gyakorlat 

Mozgásnevelés (5-6.évf.) 

Testnevelés (7-8.évf.) 

K: kiválóan megfelelt 

J: jól megfelelt 

M: megfelelt 

F: fejlesztésre szorul 

K: kiválóan megfelelt 

J: jól megfelelt 

M: megfelelt 

F: fejlesztésre szorul 

9-12. évfolyam 

Tantárgy Évközi értékelés Félévi/Évvégi értékelés 

Közismereti tárgyak 

Kommunikáció 

Számolás-mérés 

Környezet-és egészségvédelem 

Állampolgári ismeretek (9-10.évf.) 

Digitális kultúra (9-10.évf.) 

Szakmai tárgyak 

szöveges értékelés 

KRETA 

szöveges értékelés 

KRETA, értékelő lapok, 

bizonyítvány, törzslap 

Készségtárgyak 

Testnevelés 

Életvitel és gyakorlat (9-10.évf.) 

Ének-zene (9-10. évf.) 

Ábrázolás-alakítás (9-10. évf.) 

Gyakorlati képzés előkészítése (9-10. évf.) 

K: kiválóan megfelelt 

J: jól megfelelt 

M: megfelelt 

F: fejlesztésre szorul 

K: kiválóan megfelelt 

J: jól megfelelt 

M: megfelelt 

F: fejlesztésre szorul 

A dokumentáláshoz kapcsolódó értékelő lapok a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános 

iskolájának helyi tantervében találhatók. 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

138 

 

A gyengébb tanulókat a következő évfolyamon fokozottabb, egyéni bánásmóddal foglalkoztatjuk. A kis 

lépésekre lebontott és egyénre szabott képességfejlesztés célja a felzárkóztatás. A fejlesztési feladatokat az 

egyéni fejlesztési tervben rögzítjük. 

A tanulók kontrollvizsgálatát kell kezdeményezni: 

 a gyermek követelményszinthez viszonyított teljesítménye kiemelkedő, 

 a tanuló egészségi, pszichés állapota iskolai keretek közötti fejlesztését nem teszi lehetővé. 

18.3.3 Autizmus spektrum zavarral élők 

Irányelvünk, hogy minden tanuló a tőle elvárható legmagasabb szintű és számára teljesíthető 

követelményrendszer szerint legyen értékelve. 

 Ha az autista tanuló a tanulásban akadályozottak osztályában integráltan tanul, akkor az ott 

megfogalmazott követelmény- és értékelési rendszernek megfelelően értékeljük. 

 Ha az autista tanuló szegregált autista osztályban végzi tanulmányait - az egyéni fejlesztési tervében 

megfogalmazott követelmény szerint - a tanulásban vagy az értelmileg akadályozottak tanmenet 

adaptációja alapján megfogalmazott követelmény- és értékelési rendszernek megfelelően értékeljük. 

 Ha az autista tanuló az értelmileg akadályozottak osztályában integráltan tanul - az egyéni fejlesztési 

tervében megfogalmazott követelmény szerint - az értelmileg akadályozott tanmenet adaptációja 

alapján megfogalmazott követelmény- és értékelési rendszernek megfelelően értékeljük. 

Az értékelés legfontosabb szempontjai: 

- a tanuló önálló munkavégzés és viselkedésszervezés terén fejlesztés alatt álló képességei milyen 

mennyiségi és minőségi változást mutatnak,  

- az elsajátított ismereteket, képességeket milyen mértékben tudja - akár készségszinten - gyakorlatban 

alkalmazni. 

Az értékelés lehetőségei:  

A tanulásban akadályozottak osztályában integráltan tanuló gyermek a tagozat követelmény-, értékelési 

rendszere szerint halad. 

Az értelmileg akadályozottak osztályában integráltan tanuló gyermek, az értelmileg akadályozott tanmenet 

adaptációja szerint halad. Az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott követelmény alapján, a tagozat 

értékelési formái kiegészülnek szöveges értékeléssel. 

A szegregált autista osztályban tanuló gyermek a tanulásban vagy értelmileg akadályozottak tantervi 

adaptációja szerint halad. Az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott követelmény alapján, szöveges vagy 

érdemjegyes minősítéssel ellátott értékelési rendszere szerint, mely kiegészül szöveges értékeléssel. 

Szegregált autista osztályok tantárgyi értékelési rendszere 

1-4. évfolyam 

Tantárgy Évközi értékelés Félévi/Évvégi értékelés 
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Közismereti tárgyak 

Tanulásban vagy értelmileg 

akadályozottak tantárgyainak 

adaptációi 

rendszeresen szóbeli és írott 

formában  

szöveges értékelés és 

szöveges minősítés  

KRETA, bizonyítvány, 

pótlap, törzslap 

Készségtárgyak 

Tanulásban vagy értelmileg 

akadályozottak tantárgyainak 

adaptációi 

kiválóan teljesített 
jól teljesített 
megfelelően teljesített 
felzárkóztatásra/fejlesztésre 

szorul 

5-8. évfolyam 

Tantárgy Évközi értékelés Félévi/Évvégi értékelés 

Közismereti tárgyak 

Tanulásban vagy értelmileg 

akadályozottak tantárgyainak 

adaptációi 

havonta 1 érdemjegy szöveges és érdemjegyes 

minősítés 

KRETA, bizonyítvány, 

törzslap 

Készségtárgyak 

Tanulásban vagy értelmileg 

akadályozottak tantárgyainak 

adaptációi 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

A fokozatok a legutolsó minősítéshez viszonyított állapotot, valamint a tantárgyi tantervekben 

meghatározott tartalmak elsajátításának mértékét tükrözik.  

Az 5. évfolyamtól kezdődően megjelenik a törvény által előírt érdemjeggyel történő minősítés is a 

következő módon: 

Jeles az, aki: sokat fejlődött, a minimális teljesítményeknél sokkal többet teljesített 

Jó az, aki: fejlődött, a minimális teljesítményeknél többet teljesített 

Közepes az, aki: részterületen fejlődött, a minimális teljesítmények teljesítésével 

Elégséges az, aki nem fejlődött, de a minimális teljesítményeket teljesítette 

Elégtelen az, aki: nem fejlődött, vagy hanyatlott, a minimális teljesítményeket nem teljesítette. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha  

 Valamennyi tantárgyból és fejlesztési területen, az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott illetve a 

továbbhaladáshoz szükséges ismereteket, fogalmakat, összefüggéseket ismeri és értelmezi. 

 Az alkalmazott ismeretek mértéke eléri a továbbhaladáshoz szükséges szintet.  

 A már meglévő képességek elegendőek ahhoz, hogy a felsőbb szinten haladhasson. 

 A hiányzásainak száma nem éri el a törvényben meghatározottakat.  

18.4 A magatartás és szorgalom értékelése 

A magatartás és szorgalom értékelési rendszere segíti az iskola nevelési és oktatási céljainak megvalósítását, 

a tanulók önismeretének, a szocializáltságuknak fejlődését. Maximálisan figyelembe vesszük a tanuló 

önmagához képest elért pozitív változását, fejlődését, amelynek szóban és írásban történő dokumentálással 

adhatunk nagyobb hangsúlyt.  
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Tanév közben, a tanulók magatartását és szorgalmát folyamatosan értékeljük a tanítási órákon és tanórán 

kívüli foglalkozásokon. Minden hónapban az alsó tagozaton egyezményes jelekkel (nyomda, matrica stb.), 

felső tagozaton és a szakiskolában szóbeli és írásbeli értékeléssel jelezzük tanulóink felé véleményünket, 

észrevételeinket. Az osztályközösségek és a tanulók fejlődésének megfelelően egyre nagyobb szerepet kap a 

tanulói önértékelés, társértékelés és osztályértékelés. 

A diákok magatartási és szorgalmi érdemjegye megállapítása céljából az osztályfőnök összegzi az osztály és 

az osztályban tanító pedagógusok, napközis nevelő észrevételeit. Ellentétek esetén az osztályozó 

konferencia dönt. 

18.4.1 Alsó tagozat 

18.4.1.1 A magatartás értékelésének szempontjai: 

 A házirend és az iskolai elvárások, normák elfogadása, betartása. 

 A közösséghez és annak tagjaihoz való viszony. 

 Az együttélés, a társas kapcsolatok, a közösségi normák elfogadása az iskolán belül és kívül. 

 Az iskola képviselete. 

Magatartás 

Beilleszkedés, 

szabálytartás 

Társaihoz való 

viszony 

Viselkedés 

 Nagyszerűen beilleszkedik, a szabályokkal azonosul. 

 Társainak önként segít. 

 Viselkedése mintaszerű. 

példás 

 Jól beilleszkedik, a szabályokat követi. 

 Társainak segít. 

 Viselkedése nyugodt, alkalmazkodó, jó irányba 

befolyásolható 

jó 

 Segítséggel beilleszkedik, a szabályokat igyekszik 

betartani. 

 Társaival szemben visszahúzódó, közönyös 

 Viselkedése visszahúzódó, passzív, szélsőséges, nehezen 

befolyásolható jó irányba 

változó 

 Nehezen illeszkedik be, vét a szabályok ellen. 

 Társaival kötekedő, durva. 

 Féktelen, öntörvényű, igen nehezen befolyásolható jó 

irányba. 

rossz 

Egyéb 

jó szándékú, rendbontó, kiegyensúlyozott, indulatos, barátságos, 

barátságtalan, derűs, virgonc, figyelmes, tiszteletlen, csendes, nagyhangú, 

jószívű, önző, segítőkész, türelmetlen, megértő, rosszalkodó 

18.4.1.2 A szorgalom értékelésének szempontjai:  

 Motiváltság, tanuláshoz való viszony. 

 Az egyes tantárgyak követelményeinek eléréséhez tett erőfeszítés, akarat. 

 Többletfeladatok vállalása, ellátása. 

 A közösségért végzett munka, a társak megsegítése, a kisebbek segítése. 
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Szorgalom 

Közösségi 

munkában való 

részvétel 

Feladattudat: 

Iskolalátogatás 

 Szívesen vesz részt közösségi munkában. 

 Feladatait becsületesen végzi el. 

 Rendszeresen és pontosan jár iskolába. 

példás 

 Részt vesz közösségi munkában. 

 Feladatait teljesíti. 

 Néha késik. 

jó 

 Közösségi munkába bevonható. 

 Feladatait felületesen végzi el. 

 Gyakran késik. 

változó 

 Közösségi munkában nem vesz részt. 

 Feladatait elhanyagolja. 

 Igazolatlanul hiányzik. 

hanyag 

Egyéb 
pontos, pontatlan, együttműködő, nem együttműködő, felületes, 

igyekvő, tevékeny, hanyag, érdeklődő, érdektelen, önálló, önállótlan, 

megbízható, megbízhatatlan, szorgalmas, elutasító, hangulatfüggő, 

kitartó 

18.4.2 Felső tagozat, szakiskola 

18.4.2.1 A magatartás értékelésének szempontjai 

 Házirend betartása 

 Hatása a közösségre, annak céljaival való azonosulás 

 Törődés társaival 

 Aktivitás, példamutatás 

 Fegyelmezettség, hangnem 

 Iskolán belüli és kívüli viselkedés 

Magatartás 

Szabálytartás, 

Szocializáltsági 

szint, 

Viselkedés  

 a viselkedése mindenkor megfelel az iskolai 

szabályoknak, azokkal azonosul 

 a felnőttel, társaival szemben tisztelettudó, udvarias, 

segítőkész 

 a közösségbe nagyszerűen beilleszkedik 

 az iskolai és iskolán kívüli magatartása kifogástalan 

társai számára példamutató 

 nincs osztályfőnöki figyelmeztetése 

példás 

 az iskolai szabályokat követi 

 a felnőttel, társaival szemben tisztelettudó, segítőkész, 

törekszik a kulturált beszédre 

 a közösségbe jól beilleszkedik 

 az iskolai és az iskolán kívüli magatartása 

kiegyensúlyozott, jó 

jó 
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 kisebb hiányosságokkal megfelel a szempontsornak, 

nincs osztályfőnöki intője 

 vét az iskolai szabályok ellen, de hibái kijavítására 

törekszik 

 beszéde kifogásolható 

 a közösségbe segítséggel beilleszkedik 

 iskolai és iskolánk kívüli magatartása problémás 

 a szempontsornak nem felel meg folyamatosan, 

osztályfőnöki intője van 

változó 

 az iskola házirendjét többször súlyosan megszegi 

 a felnőttel szemben tiszteletlen, társaival kötekedő, 

agresszív, rossz irányba befolyásoló 

 beszéde goromba, durva 

 a közösségbe nehezen illeszkedik be 

 iskolai és iskolán kívüli magatartása komoly problémát 

jelent 

 a követelményeknek sorozatosan nem tesz eleget, 

osztályfőnöki és igazgatói intője van 

rossz 

Egyéb 

jó szándékú, jószívű, barátságos, figyelmes, segítőkész, megértő, aktív, 

élen járó, gondos, ösztönző 

ingadozó, romboló, rendbontó, indulatos, barátságtalan, érdektelen, 

közömbös, tiszteletlen, önző, gátló, udvariatlan, goromba, durva, nyegle, 

türelmetlen 

Fegyelmező intézkedésben az a tanuló részesül, aki tartósan vagy súlyosan vét az iskola házirendje, 

közösségi szabályai ellen. Ezen intézkedések fokozatai a vétségek súlyossága szerint a következők: 

- szóbeli figyelmeztetés és/vagy szülő bevonása szükség esetén vezető bevonásával 

- szaktanári vagy osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés, 

- szaktanári vagy osztályfőnöki intés, 

- szaktanári vagy osztályfőnöki megrovás, 

- igazgatói figyelmeztetés 

- igazgatói intés 

- igazgatói megrovás 

- fegyelmi büntetés.  

18.4.2.2 A szorgalom értékelésének szempontjai 

 Tanulmányi munka, önálló munkavégzés 

 Munkabeosztás, önellenőrzés 

 Kötelező feladatokon felüli vállalás 

 Tanórán kívüli tevékenységek, közösségért végzett munka 
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Szorgalom 

Tanulás, 

Munkavégzés, 

Önellenőrzés, 

Tanórán kívüli 

aktivitás 

 mindig készül, figyel, érdeklődik, tanulmányi 

munkáját felelősséggel végzi 

 az órák alatt aktívan dolgozik, nagyfokú 

önállóságot mutat 

 önként vállal közösségi munkát, feladatait 

becsületesen végzi 

 felszerelése hiánytalan 

 rendszeresen és pontosan jár iskolába 

példás 

 általában felkészült, kötelességtudata fejlődik 

 az órai munkába bekapcsolódik, önállóságra 

törekszik 

 közösségi munkában részt vesz, a kapott 

feladatokat szívesen végzi 

 felszerelése általában rendben van 

 rendszeresen, néha pontatlanul jár iskolába 

jó 

 felkészültsége nem rendszeres, kötelességeit 

esetenként elhanyagolja, de munkafegyelme 

lassan javul 

 órai munkájában nem kitartó, sok segítséget, 

bíztatást igényel 

 a segítséget elfogadja, önállósága fejlődik 

 közösségi munkába bevonható, feladatvégzése 

még hullámzó teljesítményt mutat 

 felszereléséről megfeledkezik 

 elkésik az iskolából 

változó 

 felkészültsége hiányos, kötelességét elmulasztja, 

munkafegyelme alig javul 

 munkájában figyelmetlen, érdektelen, önállóan 

alig dolgozik, segítséget nehezen fogad el 

 közösségi munkában ritkán vesz részt, feladatait 

elhanyagolja 

 felszerelése hiányos, rendetlen 

 gyakran késik, igazolatlanul hiányzik. 

hanyag 

Egyéb 
pontos, együttműködő, igyekvő, tevékeny, érdeklődő, önálló, 

megbízható, szorgalmas, kitartó, igényes, figyelmes 

érdektelen, nem együttműködő, felületes,  önállótlan, hanyag, pontatlan, 

megbízhatatlan, elutasító, hangulatfüggő, rendszertelen, ingadozó 

 

A közösségi feladatok magas szintű teljesítése, az iskolai vagy városi programokon való aktív részvétel 

elismerése (pl. ünnepi műsorok, sportprogramok, versenyek, aluljáró festés, rajzpályázatok) írásbeli 

dokumentálással vagy tárgyi jutalmazással történik az alábbi módokon:  
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- szaktanári dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret. 

- igazgatói dicséret, 

- elismerő méltatás az iskola közössége előtt tanévzárón 

- a „jó tanuló, jó sportoló” és az „év diákja” díjak kiosztása 

18.4.2.3 Autizmus spektrumzavarral élők 

Tanulóink magatartásának értékelése során mérjük a gyermekek adaptív viselkedésének, környezetéhez 

való alkalmazkodó képességének szintjét, önkontrolljának mértékét. 

Szorgalom fogalmával jellemezzük, minősítjük az autista gyermek motiválhatóságát, aktivitásának, 

aktivizálhatóságának mértékét. 

 Értékelési szintek Minősítés 

formái 

Magatartás 

A megadott, tanult viselkedési szabályokat betartja. példás 

A megadott viselkedési szabályokat felnőtt 

segítségével képes betartani. 
jó 

Alkalmanként segítséggel sem tartja be a tanult 

viselkedési szabályokat, ilyenkor inadaptív viselkedést 

mutat (pl. hipermotilitás, passzivitás, sztereotip 

viselkedés, esetleg agresszió, autoagresszió). 

változó 

Gyakran autoagresszív, agresszív, vagy egyéb súlyos 

viselkedésproblémát mutat (pl. szökés). Önmagát, 

környezetét súlyosan veszélyezteti. 

rossz 

Szorgalom 

Bizonyos tanult aktivitásokat önként, külső motiváció 

nélkül is elvégez, teljesítménye egyenletes. 
példás 

Biztos motivációs bázissal rendelkezik, teljesítménye 

egyenletes. 
jó 

Csak bizonyos körülmények között aktivizálható. változó 

Nem aktív, nem motivált, csak teljes irányítással képes 

elvégezni feladatait. 
hanyag 

Mivel az autizmusban éppen azok a készségek, képességek sérülnek, amelyeket a 

magatartás és szorgalom értékelése és minősítése során figyelembe kell venni, ezért autizmus diagnózis 

esetén a tanulók felmentést kaphatnak a minősítés alól. 

18.5 A szülők tájékoztatása a tanulók eredményeiről 

Az első évfolyam első félévében főleg a tanulók beilleszkedéséről, a társaikhoz, a felnőttekhez és az egyes 

tantárgyakhoz való viszonyukról, feladattudatukról adunk tájékoztatást írásban.  

A többi évfolyamokon félévenként a tanulók önmagukhoz mért fejlődéséről, személyiségjegyeik, szociális 

kapcsolataik alakulásáról, tanulmányi előmenetelükről kapnak tájékoztatást a szülők. 
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A szülők tájékoztatása a tanulók előmeneteléről történhet  

 szóban 

o szülői értekezleteken 

o fogadóórákon 

o egyéni beszélgetés során   

 írásban 

o üzenő füzetben 

o KRETA felületen 

o bizonyítványban 

Az osztályfőnök - a különböző tantárgyat tanító pedagógusok bevonásával - értékeli a tanuló teljesítményét. 

Feltárják a haladást akadályozó tényezőket. Javaslatot tesznek a lemaradást megszüntető, a felzárkóztatást 

segítő intézkedésekre, egyéni fejlesztési tervekre, egyéni tanrendre. Amennyiben a tanuló felzárkóztatásra 

szorul, akkor az osztályfőnök félévkor és a tanév végén írásban értesíti a szülőt. 

Autizmus diagnózissal rendelkező tanuló esetén az egyéni fejlesztési terv ciklusának lejárta után 

tájékoztatást kapnak a szülők arról, hogy gyermeküknek milyen szinten sikerült elsajátítania a 

megfogalmazott ismereteket valamint melyek azok a területek, amik továbbra is szerepelnek az egyéni 

fejlesztési tervben.  
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19 Az otthoni /napközis felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei: 

Az ismeretek megfelelő szintű elsajátításához, a képességek és készségek fejlődéséhez - az értelmileg sérült 

tanulók esetében különösen - nagy szükség van a gyakori és intenzív ismétlésre, a változatos gyakorlásra. 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: 

 A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás 

(készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. 

 A házi feladatok differenciáltak, egyénre szabottak, figyelembe véve tanulóink eltérő képességeit. 

Fontos, hogy egyedül, vagy kis segítséggel is képesek legyenek megoldani. 

 Az írásbeli és szóbeli feladatok lehetőséget kell, hogy adjanak a tananyag megértésére, elmélyítésére, 

a kérdésfeltevés gyakorlására. 

 Az első- negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére, valamint a tanítási szünetekre is kaphatnak 

szóbeli, írásbeli házi feladatot, javaslatot téve a gyakorlásra. 

 Az ötödik- tizenkettedik évfolyamon a tanulók naponta, hétvégére, valamint a tanítási szünetek idejére 

is kapnak házi feladatot.  

 Külön értékelésre kerül a gyűjtőmunka és a szorgalmi feladat. 

 A rendszeresen adott házi feladattal elősegítjük a kötelességtudat kialakulását, a munkához való 

hozzáállását. 

 

Autizmusban érintett tanulóink esetében a házi feladat nemcsak tantárgyi jellegű. Az egyéni fejlesztési 

tervben megfogalmazott feladatok is helyet kapnak. Mivel ezen gyermekek esetében a megtanult ismeretek, 

készségek generalizációja nehézségbe ütközik, ezért jó lehetőség nyílik arra, hogy a tanult ismeretek 

általánosítását új helyzetben, más személlyel és helyszínen gyakorolhassák. A tananyagi feladatokat egyénre 

szabottan adjuk, a  tanuló verbális szintjétől függően írásban vagy szóban. Az otthoni felkészülést leginkább 

az „Én-könyvek” és a „Napló” készítése jelentik. 
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20 Csoportbontások, csoportösszevonások szervezésének elvei 

A hagyományos osztálykeretben való tanítási folyamat mellett lehetőségeinkhez mérten szervezünk tanórai 

és egyéb foglalkozást csoportbontásban és csoportösszevonásban is. 

20.1 Csoportbontások 

Az összevont évfolyamokból szervezett, vagy az eltérő képességprofilú osztályoknál csoportbontással 

segítjük a pedagógiai munkát a főbb tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

természetismeret. 

Csoportbontást alkalmazunk a tanulók gyógytestnevelésének ellátására hetente egy alkalommal, amely 

párhuzamosan folyik egy tanórai testneveléssel. 

20.2 Csoportösszevonások 

Csoportösszevonást szükség szerint alkalmazunk különböző osztály/csoport fokon lévő tanulók 

készségtárgyainak tanításakor. 

A délutáni foglalkozások megszervezése (napközi, sportkör) is hasonló elven működik. 
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21 Melléklet 

21.1 Utánkövetési adatlap 

A diák neve  

végzés éve   

telefonszáma  

email címe  

 

Kapcsolattartó szülő neve  

telefonszáma  

email címe  

(egyéb elérhetősége)  

 

dátum  

 

 

dátum  

 

 

dátum  

 

 

dátum  

 

 

dátum  
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21.2 Helyi tantervek 

A különböző iskola típusra és tagozatokra kidolgozott helyi tanterveink különálló dokumentumokként 

kezelve részei a Pedagógiai programnak. Megtalálhatók a www.montagh.sulinet.hu honlapon az intézmény-

intézményi dokumentumok fülön. 

- Tanulásban akadályozottak alsó tagozatának (1-4) helyi tanterve 

- Tanulásban akadályozottak felső tagozatának (5-8) helyi tanterve 

- Értelmileg akadályozottak általános iskolai (1-8) helyi tanterve 

- Szakiskolai helyi tanterv 

- Készségfejlesztő iskolai helyi tanterv 

http://www.montagh.sulinet.hu/
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22 Záró rendelkezések 

1. A Pedagógiai program hatálybalépése 

A Pedagógiai program 2020. 09. 08. napján a nevelőtestület általi elfogadásával a 2020/2021. tanév 

kezdetén lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált Pedagógiai program hatályba lépésével 

egyidejűleg érvényét veszti a 2017. 06. 23. napján készített (előző) Pedagógiai program. 

2. A Pedagógiai program felülvizsgálata 

A Pedagógiai program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, az 

intézményi tanács vagy a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az 

intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A Pedagógiai program módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályaival. 

Kelt: Gödöllő, 2020. szeptember 8. 

Dr. Bucsyné Prém Katalin 

intézményvezető 

P.H. 

Pedagógiai programot az intézmény Diákönkormányzata 2020. 09. 03. napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen Pedagógiai program 

felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.   

Kelt: Gödöllő, 2020. szeptember 3. 

Iski-Beréti Viola 

Diákönkormányzat vezetője 

A Pedagógiai programot az Intézményi tanács 2020. 09. 04. napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy az Intézményi tanács véleményezési jogát jelen Pedagógiai program 

felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.   

Kelt: Gödöllő, 2020.szeptember 4 

Szekeres Tiborné 

Intézményi tanács elnöke 
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A Pedagógiai programot a Szülői szervezet (közösség) 2020. 09. 03. napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát jelen Pedagógiai program 

felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 

Kelt: Gödöllő, 2020. szeptember 3. 

Vass Rita Ágnes 

Szülői szervezet képviselője 

A Pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete 2020. 09. 08. napján tartott értekezletén elfogadta. 

Kelt: Gödöllő, 2020. szeptember 8. 

Bársony Bernadett 

hitelesítő nevelőtestületi tag 
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1. A pedagógiai program érvényességi ideje 

 

 Jelen pedagógiai program érvényességi ideje 2020/2021. tanévtől a szükséges felülvizsgálatáig tart. 

 Az előző tanév során a nevelőtestület a pedagógiai program felülvizsgálatát elvégezte. 

 

2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan 

vizsgálja az alábbiak szerint: 

 

 A helyi tantervet az Irányelvek megjelenése után felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat évente 

végre kell hajtani. 

 A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban 

megfogalmazott általános célok és a helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi célok és követelmények 

megvalósulását. 

 

3. A pedagógiai program módosítása 

 

A pedagógiai program módosítására: 

 

 Az iskola igazgatója, 

 A nevelőtestület, 

 A szakmai munkaközösségek, 

 A szülői munkaközösség tehet javaslatot. 

 

Az intézményi tanács, a szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a szülői 

munkaközösség, illetve a diákönkormányzat képviselői útján az iskola vezetőségének javasolják. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az a fenntartó jóváhagyásával válik 

érvényessé. 

A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév kezdőnapjától kell bevezetni.  

 

4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve helyiségekben tekinthető meg: 

 

 Az iskola fenntartójánál, 

 Az iskola igazgatójánál, 

 Az igazgatóhelyettesnél 

 Az intézmény honlapján. 

 

Gödöllő, 2020. szeptember 8. 

Dr. Bucsyné P rém Katalin  

         intézményvezető 


