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MOTTÓ 

 

Akadálymentesítés a sérült, sajátos nevelési igényű gyermekek és környezetük közötti fizikai, 

lelki korlátok, akadályok kiküszöbölése 

Rugalmasság, a gyermekek egyéni képességeihez, aktuális állapotához, érdeklődéséhez 

való maximális alkalmazkodás  

Alkotó légkör, mely magasabb teljesítményre ösztönöz, melyben gyermek, tanuló jól érzi 

magát, kibontakoztathatja tehetségét, a képességének megfelelő 

legmagasabb szintre juthat 

Nyitottság     egymás iránt, új módszerek, eszközök, partneri kapcsolatok iránt 

 

 

 

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 

Az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nevelőtestülete elkötelezett a humanisztikus nevelési 

értékek és a minőségi oktatás iránt.  

Gyógypedagógiai tevékenységünk fő célja az, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, 

fiatalok számára – akár szegregáltan, akár integráltan nevelkednek -, olyan befogadó, egyben 

ösztönző pedagógiai légkört teremtsünk, mely igazodik a gyermek tudás-és fejlettségi szintjéhez, 

fejlődési üteméhez, perspektívájához.  

A cél érdekében intézményünk kilép hagyományos, elkülönített világából, és 

szolgáltatásaival a többségi intézményekben jelentkezik. A gyógypedagógiai szolgáltatás 

végigkíséri a sajátos nevelési igényű gyermeket születésüktől az igény fennállásáig. 
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BEVEZETÉS 

 

Az intézmény alapfeladata 

Intézményünk a Klebelsberg Központ Székesfehérvári Tankerületi Központja által 

fenntartott egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény, mely 

székhelyintézmény, tagintézmény és telephely feladatellátási helyekkel rendelkezik.  

Rövid névhasználatban: Arany János EGYMI 

 

Az Arany János EGYMI intézményegységei: 

 alapfokú oktatás intézményegység 

 autizmus specifikus oktatás intézményegység 

 szakiskolai intézményegység  

 utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori intézményegység 

 óvodai és fejlesztő iskolai intézményegység (Tagintézmény) 

 

Szerteágazó tevékenységrendszerünk két fő területe a nevelő-oktató munka és az utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori ellátás.  

Tanulóinkat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat javaslata alapján iskolázzuk be. 

Ebben az értelemben iskolánk bemenet-szabályozott intézmény. Tanulásban akadályozott, 

értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos és autizmussal élő tanulókat oktatunk-nevelünk.  

         Autizmussal élő tanulóink számára külön csoportokat működtetünk Ligetsori és Budai úti 

telephelyeinken. Értelmileg akadályozott tanulóink tagintézményünkben részesülnek nevelő-

oktató tevékenységben. Szakiskolás tanulóink számára a Székesfehérvári Tankerületi Központ a 

2017/2018-as tanévtől új telephelyet létesített.  

 

Az intézmény feladat ellátási helyei 

 Székhelyintézmény Székesfehérvár, Szegfű Gyula utca 6.  

 Tagintézmény Székesfehérvár, Havranek utca 4., Telephely: Polgárdi Somlyói u. 2.a 

 Budai Úti Telephely 

 Ligetsori Telephely 

 Seregélyesi Úti Telephely 
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Szakmai munkánk elsődleges célja a sajátos nevelési igény kielégítése, a habilitáció, 

rehabilitáció megvalósítása sérülésspecifikus eszközök, tartalmak, terápiák alkalmazásával. 

Nevelési folyamataink a tanuló egyéni nevelési szükségletére, mikrofolyamatokban differenciált 

tevékenységre épülnek. A habilitációs/rehabilitációs céljaink helyi tantervünk egészét áthatják, 

megmutatkoznak a tantárgyi programban, de elsődlegesen a tanítás-tanulás napi gyakorlatában az 

órákon és a tanítási órán kívüli tevékenységben.   

Olyan iskolai légkört teremtünk, amelyben a felnőtt, a gyermek egyaránt jól érzi magát, ahol 

az emberi, társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű 

emberként élheti meg önmagát, a különösséget, a másságát is elfogadva. 

Iskolánk széleskörű szolgáltatást kínál, napközit, tanulószobát, szakkört, sportkört, kutyás 

terápiát szervez, gyógytestnevelést biztosít, habilitációs, rehabilitációs tevékenységet végez.  

A tanulók különleges gondozási igényét figyelembe véve fejlesztő és terápiás csoportokat 

szervezünk. Tanácsadással, ügyeik konkrét intézésével is segítjük a családokat. Eseti gondozó, 

ellátó munkával járulunk hozzá a tanulók egészségügyi ellátásához, a segédeszközök 

beszerzéséhez, a folyamatos használatának elsajátításához.  

A hétvégi programkínálatunkkal, a szünidei táborokkal tesszük változatossá, tartalmassá a 

tanulók szabadidőtöltését.  

 

Az intézmény kapcsolatrendszere 

 

Nevelés-oktatás  

 Klebelsberg Központ Székesfehérvári Tankerületi Központja 

 Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ 

 Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola , Készségfejlesztő Iskola és EGYMI 

szülői munkaközössége 

 Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő 

Iskolája 

 Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 Autisták Országos Szövetsége 

 SINOSZ - Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

 LÁRKE - Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete 

 Szakiskolák Országos Egyesülete 

 MAGYE - Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 



Pedagógiai Program 

 

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI 

5. oldal 

 Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 

Szolgáltató Központ 

 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 

Szolgáltató Központ 

 Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 

Szolgáltató Központ 

 Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 

Szolgáltató Központ 

 Felsőoktatás  (gyógypedagógus hallgatók közoktatási és klinikai gyakorlata) 

o ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Kar 

o Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 

o Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar 

 Minerva 90 Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft.  

 Best-Work Kft  

 

Gyermekvédelem, tanulóink szociális támogatása 

 Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

o Gyermekjóléti Központ 

o Családsegítő Szolgálat 

 Szivárvány Szociális Alapítvány 

 Civilek Háza  

 SZÉNA - Széna Egyesület a Családokért 

 SMART Grand Alapítvány   

 Máltai Szeretetszolgálat 

 Alba Caritas Hungarica Alapítvány  

 

Gyógypedagógiai szolgáltatások szempontjából 

 Székesfehérvári Tankerületi Központ közoktatási intézményei  

 Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 Városi védőnői hálózat 

 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete 
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Az intézményi működés legfontosabb dokumentumai  

 

Jogszabályok  

 Magyarország Alaptörvénye 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól 

 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 27/2012.(VIII.27.) NGM rendelet a szakmai és vizsgakövetelményekről 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről 

 20/2012. (VIII. 1.) EMMI rendelet a nevelési-oktatás intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

  15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

 

Belső szabályozók 

 Pedagógiai Program 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 

 Munkaköri leírások 
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Helyzetelemzés 

Szervezeti felépítés    
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Személyi feltételek 

Nevelőtestületünk tagjainak a gyógypedagógiai tanári, valamint konduktor-tanítói, a 

szakoktatáshoz szükséges pedagógiai végzettsége nevelő-oktató munkánk alapja. Emellett, többes 

diplomaként nagy számban újabb gyógypedagógiai tanári szakkal, okleveles gyógypedagógus, az 

inkluzív nevelés tanára mesterképzéssel, pedagógus szakvizsgával, általános iskolai tanári 

képesítéssel is rendelkeznek.   

Folyamatos szakmai megújulásunkat szolgálja az akkreditált képzéseken, továbbképzéseken, 

tanfolyamokon szerzett tudás beépítése napi pedagógiai gyakorlatunkba.  

A gyógypedagógusok munkáját felsőfokú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai 

asszisztensek segítik.  

 

A pedagógusok szakmai munkáját segítő munkaközösségek 

 Általános iskola 1.-8. évfolyamokon tanítók szakmai munkaközössége   

         Székhelyintézmény 

 Testnevelők és mozgásfejlesztők szakmai munkaközössége  

         Székhelyintézmény 

 Autizmussal élő tanulókat tanítók szakmai munkaközössége  

         Ligetsori Telephely 

 Autizmussal élő tanulókat tanítók szakmai munkaközössége  

         Budai Úti Telephely 

 Osztályfőnöki, tanórai és tanórán kívüli tevékenységek szakmai munkaközössége   

         Seregélyesi Úti Telephely 

 Szakmai képzésben oktatók szakmai munkaközössége  

         Seregélyesi Úti Telephely 

 

Tárgyi feltételek  

Az iskola épületei részben akadálymentesítettek. A megfelelő számú és méretű tanteremmel, 

rajz és informatika szaktanteremmel rendelkezünk. Habilitációs egyéni és kiscsoportos 

fejlesztéshez rendelkezésre állnak kisméretű foglalkoztatók. A mozgásfejlesztést, logopédiai 

terápiát szakszerűen berendezett, csoportos fejlesztésre is alkalmas helyiségekben végezzük. A 

megfelelő mozgásfejlesztő teremmel nem rendelkező, integráló intézmények számára ambuláns 

habilitációs foglalkozásokat tartunk székhelyintézményünkben.  
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Infokommunikációs szempontból iskolánk fejlesztést igényel, további digitális táblák, internet 

lefedettség, tanári-tanulói laptopok, tabletek beszerzése szükséges. A mindennapos testnevelést 

megfelelő méretű tornaterem hiányában nehézségek árán tudjuk csak biztosítani. Úszásoktatásunk 

helyszíne Székesfehérvár Városi Uszodája. Pormentes, aszfaltozott sportpályákkal 

székhelyintézményünkben és Budai Úti Telephelyünkön rendelkezünk, többi feladat ellátási 

helyünkön ennek hiányában nehéz megoldani a szabadtéri testnevelést, sportolást.  

Módszertani intézményi működésünket székhelyintézményünkben Forrásszoba, szakkönyvtár, 

fejlesztő játék- és eszköztár segíti.  
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1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA 

PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI 

 

1. 1. Pedagógiai alapelvek 

 Intézményünk olyan pedagógiai munka végzésére törekszik, melynek középpontjában a 

sajátos nevelési igényű, enyhén értelmi fogyatékos, autizmussal élő és halmozottan fogyatékos 

tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll, az 

alapkompetenciák fejlesztésére építve, a környezeti feltételek figyelembe vételével. 

Nevelésfilozófiánk alapvetése a ránk bízott gyermekek mindenekfelett álló érdekének figyelembe 

vétele szellemiségében és gyakorlatában egyaránt. 

Ennek érdekében: 

 a tanulók szükségleteinek, a felnőtt életben való boldogulásának, a társadalmi és szülői 

elvárásoknak megfelelő korszerű ismeretek nyújtására törekszünk 

 a tanulók személyiségének, képességstruktúrájának megismerése után határozzuk meg 

a gyermekhez és csoporthoz igazodó adaptív tanulásszervezési eljárásokat 

 pedagógiai gyakorlatunkban a motívumrendszer, a készség- és képességrendszer, a 

személyiség fejlődésének segítésén, valamint a kulcskompetenciák fejlesztésén van a 

hangsúly 

 pedagógiai munkánk kiemelten fókuszál az iskolai tanítási-tanulási folyamatok 

hatékonyságára és az elsajátított tudás és kompetenciák használhatóságára, 

hasznosságára 

 a tanuló terhelésekor teljes személyiségét vesszük figyelembe: egyedi elbírálást a 

haladási tempóban, módszerválasztásban, a kiemelkedő képességek és fejlesztendő 

készségek kibontakoztatásában 

 a gyermek lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva a feladatok 

megvalósításához hosszabb idősávokat, kereteket jelölünk meg ott, ahol erre szükség 

van 

 a tanulásszervezés során előtérbe helyezzük a differenciálást 

 az iskoláztatás teljes időszakában biztosítjuk a fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 

rehabilitációs és terápiás célú gyógypedagógiai ellátások körét 
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1.2. Nevelő-oktató és fejlesztő munkánk értékei, céljai 

 Intézményünk gyógypedagógiai intézmény, ennek értelmében célja és egyben feladata is, 

hogy gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsa a sajátos nevelési igényű tanulók 

szükségletéből adódó iskolai nevelést, oktatást, fejlesztést, terápiák alkalmazását.  

Kiemelten fontosnak tarjuk:  

 a személyiség érzelmi, akarati oldalának fejlesztését 

 értékek és érzelmek befogadására és átadására nevelését 

 reális önismeret, önelfogadás, önfejlesztés képességének kialakítását 

 fogékonyságot az emberi kapcsolatokra, a barátságra 

 önmaga és társai másságának ismeretét 

 a szokások, hagyományok elfogadását, más értékek tiszteletét 

 egészséges életmódra nevelést  

 a minél magasabb szintű önálló életvitel készségeinek megalapozását 

 a választott szakma megszerettetését, megbecsülését 

 a természeti környezet értékeinek megóvását, a velük való együttélés képességének 

kialakítását 

 a szülőföld, a lakóhely értékeinek megismerését, megbecsülését és az ezekhez való 

kötődés kialakítását 

 

A kulcskompetenciák területén, figyelembe véve tanulóink eltérő adottságait, képességeit, az 

alábbi célok elérésére törekszünk:   

 anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének az értelmi fogyatékos és az autizmussal élő 

gyermekek oktatásában kitüntetett helye van. Célunk az egyéni képességeknek megfelelő 

szókincsfejlesztés, az információgyűjtés és feldolgozás technikáinak megtanítása, a 

kommunikációs helyzetekhez való alkalmazkodás alakítása, a nyelvi hátrányok 

csökkentése, valamint a különböző segédeszközök (pl. képcserés kommunikáció) 

használatának elsajátítása. 

 idegen nyelvi kommunikáció  

Tanulóink sajátos fejlődésmenete miatt a nyelvtanulás során arra törekszünk, hogy 

egyszerű szóbeli közléseket megértsenek, elmondjanak. A nyelvtanulás a természetes 

nyelvelsajátításra épül. Célunk, hogy alakuljon ki kedvező attitűd és motiváció a 

nyelvtanulás, a tanult nyelv, és az azon beszélő emberek és kultúrájuk megismerésére. 
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 matematikai kompetencia  

A matematikai kompetencia fejlesztésével a – kognitív funkciók sajátosságait figyelembe 

véve –, célunk a tanulók egyéni képességeihez igazodó intellektuális kapacitás növelése, a 

mindennapi életben jelentkező problémák megoldására való felkészítés, és ezzel a 

cselekvési képességük növelése. 

 természettudományos kompetencia  

Célunk, hogy tanulóink egyéni képességeiknek megfelelően szerezzenek ismereteket a 

természeti – környezeti világ elemi fogalmairól, tulajdonságairól, jelenségeiről: alakuljon 

ki pozitív viszonyuk a természethez, szűkebb és tágabb környezetükhöz, sajátítsák el az 

egyén és a társadalom számára fontos konstruktív magatartás-és viselkedésformákat 

(egészséges életmód, egészségvédő életvitel, környezettudatos viselkedés). 

 digitális kompetencia  

Célunk a munkához és a mindennapi életvitelhez kapcsolódó informatikai praktikus 

ismeretszerzés és készségfejlesztés. Az informatikai ismerethordozók használatának 

megismerése alapvető fontosságú és az esélyegyenlőség megteremtése és a személyes 

életvitel szempontjából is. Ez ad lehetőséget a gyors, korszerű ismeretszerzésre. 

 hatékony önálló tanulás 

Célunk, hogy enyhén értelmi fogyatékos és autizmussal élő tanulóink – képességeikhez 

mérten megismerjék a hatékony és önálló tanulás feltételeit: saját tanulási stratégiáikat, 

készségeik és tudásuk erős és gyenge pontjait. A tanulási folyamatban az önállóság 

növelésére törekszünk. 

 szociális és állampolgári kompetencia  

Célunk a tanulók egyediségének, megváltozott tulajdonság-együttesének 

figyelembevételével életmóddá, szokás-, viselkedés- és magatartásformává szervezni a 

fejlesztés kiemelt területeit: fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretek; 

normatudat; a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok ismerete; 

nemzeti kulturális identitás kialakítása; az európai identitás megértése; tájékozódás a 

szűkebb és tágabb társadalmi-gazdasági dimenziókban; az egyenlőség és demokrácia 

tisztelete. Az aktív állampolgári lét biztosításához szükséges napjainkban egyre növekvő 

információhalmazban való tájékozódás képességének kialakítása. 
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 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

Célunk tanulóink egyedi képességeinek figyelembevételével minimális ismeretek nyújtás a 

gazdaság működéséről, az egyéni és csoportmunkában történő munkavégzés képességének 

alakítása és az önismeret fejlesztése. Autizmussal élő tanulóinknál ez a kompetencia 

nagyon korlátozottan fejleszthető. Célunk az önellátás és az önálló munkavégzés 

képességének fejlesztése. 

 esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Célunk olyan élményszerű ismeretek nyújtása, melyek hozzájárulnak a harmonikus 

személyiség kialakulásához. Értékközvetítő és értékőrző tevékenységekkel igyekszünk 

tanulóinkat aktív befogadásra és alkotásra késztetni. 

 

A fejlesztés területén 

 az enyhe fokú értelmi fogyatékosságból, illetve az autizmusból fakadó hiányzó vagy 

sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása 

 a meglévő ép funkciók bevonás a hiányok pótlása érdekében 

 a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása 

 a szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása 

 az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése 

 a legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb 

felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése 

 

1.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai, 

pedagógusok, osztályfőnökök feladatai 

 

1.3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai 

A nevelő-oktató és fejlesztő munka kiemelt feladatai pedagógiai alapelveinkre és a nevelés-

oktatás céljaira épülnek. Alapvető feladatunk biztosítani azokat a személyi és tárgyi feltételeket, 

amelyek az enyhén értelmi fogyatékos és az autizmussal élő tanulók sajátos iskolai neveléséhez 

szükségesek. 

Ennek érdekében: 

 az iskolázás teljes időtartamában - a szükségleteknek megfelelően – biztosítanunk kell 

az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátást 
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 megfelelő tanulásszervező formákkal és módokkal lehetővé kell tenni, hogy a 

tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben egyaránt érvényesüljön a differenciált, 

az egyéniesített fejlesztés 

 a tanuláshoz, önálló ismeretszerzéshez szükséges pszichés funkciók fejlesztését 

folyamatosan biztosítani kell 

 a lehető legmagasabb szintű önállóság eléréséhez, a társadalmi együttéléshez 

nélkülözhetetlen tevékenységek gyakorlása kiemelt feladatunk 

 a szülők és az iskola között olyan kapcsolatot kell teremtenünk, ahol a nevelési 

feladatok megvalósításában partnerként vesz részt a szülő 

 a szülőket folyamatosan tájékoztatnunk kell a gyermekeik fejlődéséről, az elért 

eredményekről, lehetőségekről 

 a tanítás-tanulás folyamatában a mindennapi élethez, a gyakorlathoz kapcsolódva meg 

kell értetni és elsajátíttatni az egészség megóvásának fontosságát, a környezettudatos 

magatartást 

 a gyermekvédelmi tevékenységet úgy szervezzük és működtetjük, hogy lehetőség 

szerint csökkentse a szociális hátrányból eredő különbségeket, és valódi védelmet 

jelentsen az arra rászoruló gyermek számára. 

 

Az autizmussal élő tanulók oktatásának sajátos feladatai 

 a sérülésből adódó szükségletekhez protetikus, segítő környezet megteremtése 

 az autista gyermekek beilleszkedését főként akadályozó kommunikációs és szociális 

képességek, valamint a képzelet kiemelt fejlesztése 

 a tanulást akadályozó pszichés zavarok, viselkedésproblémák csökkentése, alternatív 

viselkedések tanítása viselkedésterápiával  

 az ismeretek, készségek valamennyi élettevékenység során történő alkalmazásának 

         biztosítása 

 az integrált nevelésre alkalmas tanulók felkészítése az együttnevelés lehetőségére 

 

1. 3. 2. Az iskolában folyó nevelő–oktatató munka pedagógiai eszközei, eljárásai  

 

Tanulásszervezési eljárások 

A tanítás-tanulás során a hangsúly a tanulás irányítására helyeződik. Az egyéni képességekhez, 

sajátosságokhoz, egészségi állapothoz, érdeklődéshez való alkalmazkodás csak a differenciális  
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pedagógia módszereivel lehetséges, amely során figyelembe vesszük a személyközpontú, 

interaktív eljárásokat:  

 

 individualizált munka 

 páros munka 

 rétegmunka 

 csoportmunka 

 kooperatív csoportmunka 

 pedagógiai projekt 

 témanap, témahét 

 

Alkalmazott módszerek kiválasztásának alapelvei 

 A tanuló fejlettsége, életkori sajátosságai, előzetes tudása, személyisége 

 Pedagógiai cél és tartalom 

 A sérülés specifikuma 

 Cselekvésből kiinduló gondolkodás, tapasztalatszerzés lehetősége 

 Problémaközpontú megközelítés 

 Alkotóképesség, kreativitás kibontakoztatása 

 Az önállóság gyakorlásának lehetősége 

 A strukturálatlan idő minimalizálása 

 

Speciális módszerek az autisztikus tanulók fejlesztésében 

 Az idő, a tanítási helyzetek, tevékenységek pontos, gondos, gyermek által átlátható 

strukturálása  

 Speciális, egyéni motivációs, kommunikációs rendszer kialakítása 

 A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség gyakorlati 

alkalmazhatósága 

 

1. 3. 2. 1. Az ellenőrzés, értékelés, minősítés 

Az ellenőrzés, értékelés mindig a tanuló egyéni adottságainak, személyiségének figyelembe 

vételével, differenciáltan történik. Alapja a követelményekhez viszonyított teljesítmény és a tanuló 

önmagához mért fejlődése.  
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Ellenőrzési-értékelési rendszerünk két nagy területe: 

 Tantárgyak, tanulmányi munka 

 Magatartás, szorgalom  

A tanulmányi munka ellenőrzése 

 szóbeli feleltetés (elsősorban magasabb évfolyamokon) 

 írásbeli számonkérés 

 

A tanulásban akadályozott és a székhelyintézménybe integrált autizmussal élő tanulók az első 

évfolyamon és a második évfolyam első félévében szöveges értékelést kapnak. A többi 

évfolyamon a törvényi előírások szerinti értékelést, minősítést alkalmazzuk. A kiemelkedő 

tanulmányi eredményt a nevelőtestület tantárgyi dicsérettel ismeri el.

 

Az 1. évfolyamon a tanuló akkor nem léphet magasabb évfolyamba, ha a tanév folyamán óránál 

többet mulasztott, vagy a szülő kérésére. 

2-8. évfolyamon a tanuló magasabb évfolyamba léphet, ha a követelményeket mindentárgyból 

teljesítette a tanév végére.  

A követelmények teljesítését a tanulók évközi tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján 

bírálják el. A továbbhaladáshoz a 2-8. évfolyamon év végére az elégséges osztályzatot kell elérni 

minden tantárgyból. 

 

A magatartás értékelése és minősítése 

 

Az értékelés alapelvei, szempontjai 

 személyre szóló, fejlesztő, ösztönző 

 helyes magatartási szokások kialakulásának elősegítése 

 folyamatos és rendszeres  

 az értékelés az iskolai követelményeire épül 

 a tanuló önmagához mért fejlődését veszi figyelembe  

 az iskolai elvárások, közösségi normák és a házirend betartása 

 a tanuláshoz való viszony 
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A tanulók minősítésének szempontjai 

Példás - aki az intézményi értékelési szempontoknak megfelel 

Jó - akinek a viselkedésében kisebb hiányosságok időnként előfordulnak  

Változó - aki a közösség és a házirend szabályait több alkalommal megszegi 

Rossz - aki a közösség és a házirend szabályait sorozatosan megszegi 

 

Súlyos magatartási, fegyelmi vétség esetén a fokozatosság betartásával, a nevelő hatást figyelembe 

véve alkalmazunk írásbeli figyelmeztetést. Ennek fokozatai:  

 osztályfőnöki/szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intő 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intő 

 

A szorgalom értékelése, minősítése 

A szorgalmi osztályzat az egyéni képességeket és körülményeket mérlegelve fejezi ki a 

munkához, a tanuláshoz való viszonyt. 

 

Példás - a tanórákon képességei szerint igyekszik részt venni, házi feladatait elkészíti, felszerelését 

életkorának megfelelően rendben tartja                    

Jó - tanórai részvétele nem minden esetben felel meg a tőle elvárhatónak, de többnyire képességei 

szerint tanul, házi feladatait elkészíti, felszerelését életkorának megfelelően rendben tartja 

Változó - akinek tanórai teljesítménye változó, feladatait nem mindig készíti el képességei szerint, 

felszerelésének rendben tartására figyelmeztetni kell 

Hanyag - a tanórákon szándékosan nem figyel, magatartásával zavarja saját és társai munkáját, házi 

feladatait rendszeresen nem készíti el, felszerelését nem tartja rendben  

 

A magatartás és a szorgalom értékelése havonta legalább egy osztályzattal történik a tanulók 

véleményének kikérésével. A félévi és év végi értékelésnek összhangban kell lenniük az évközi 

osztályzatokkal. 
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1. 3. 3. A pedagógusok, osztályfőnökök feladatai 

 

Pedagógusok 

 Ismerje meg a tanulókat, fejlessze képességeiket, segítse őket az önállósodásban, 

munkájukban  

 Készüljön a tanítási órákra 

 Javítsa a tanulók dolgozatait 

 Rendszeresen értékelje a tanulók munkáját  

 Adminisztrációs feladatait pontosan, határidőre készítse el 

 Az előírt vegyen részt és vállaljon feladatot az osztályozó és a javító vizsgán 

 Vegyen részt versenyek, tanulmányi kirándulások, ünnepélyek, szabadidős programok 

szervezésében, kijelölt feladata alapján segítse azok megrendezését 

 A házirend előírása szerint vegyen részt fogadóórán 

 Vegyen részt nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken 

 Vegyen részt a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken 

 Vegyen részt a munkaközösségi értekezleteken 

 Felügyeljen a tanulókra óraközi szünetekben 

 Működjön közre az iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában 

 Tanítás nélküli munkanapokon végezzen az igazgató által elrendelt, az éves 

munkatervben meghatározott feladatokat 

 

A pedagógusok munkaköri leírása évenként megújítva, részletesen tartalmazza munkakörük 

legfontosabb feladatait  

 

Osztályfőnökök 

 Segítse és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében nevelje osztályának tanulóit, munkája 

során legyen tekintettel a személyiségfejlődésükre,  

 Ismerje fel a  tanulók testi, lelki, szociális jólétét veszélyeztető problémákat,  tegye meg 

a szükséges jelzéseket, intézkedéseket 

 Tanulmányi eredmény jelentős, a tanuló képességeivel nem magyarázható romlása 

esetén hívjon össze esetmegbeszélést, irányítsa a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók felzárkóztatását 
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 Kísérje figyelemmel a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét 

 Szükség esetén hospitáljon az osztálya tanítási óráin és tanórán kívüli foglalkozásain 

 A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítését az osztályban tanító 

pedagógusok véleményének kikérésével végezze 

 Az osztályfőnöki munkakörrel kapcsolatos adminisztrációs feladatait pontosan, 

határidőre készítse el 

 Tegyen javaslatot a tanulók továbbtanulásával, jutalmazásával, fegyelmi büntetésével 

kapcsolatos ügyekben 

 Hangolja össze az iskola és a család nevelőmunkáját 

 Munkája során kölcsönösen működjön együtt a szülőkkel a tanulók személyiségének 

fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában 

 Folyamatosan tartson kapcsolatot a szülőkkel 

 Évente két alkalommal szülői értekezletet hívjon össze, ahol számoljon be osztálya 

neveltségi szintjéről, magatartásáról. Ismertesse az osztály előtt álló követelményeket, 

feladatokat, a tanévi tervezett programokat 

 Az egész osztályt érintő fegyelmi vagy tanulmányi probléma esetén, kiscsoportos 

megbeszélést hívjon össze a betanító szaktanárok közreműködésével 

 Segítse az osztálya szülői munkaközösségének munkáját 

 Tájékoztató füzet útján tájékoztassa a szülőket a tanuló munkájáról. A betanító 

szaktanárokkal közösen ellenőrizze a tájékoztató füzetbe és naplóba beírt jegyeket 

 Nézze át év elején a gyerekek szakértői véleményét, ellenőrizze az iskolakijelöléseket, 

kontrollok időpontját, tantárgyi felmentéseket 

 Készítse el minden év május 31-ig a szakértői kontrollvizsgálat dokumentációját, 

szükség esetén írjon pedagógiai véleményt 

 Vezesse az egyéni fejlesztési tervet készítő team munkáját  
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2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 
Az iskola közvetíti mindazokat az értékeket és követelményeket, melyeket a tanulók az iskola 

közösségében elsajátítanak, s felnőttként társadalmi gyakorlatként alkalmazni tudnak, hozzásegítve 

tanulóinkat az iskolában szerzett tapasztalatok későbbi hasznosításához. Nevelésünk, oktatásunk 

egészét át kell, hogy hassa az a szemlélet és gyakorlat, hogy életünket kisebb-nagyobb  

közösségekben éljük, a harmonikus együttélés szabályainak elfogadása, betartása, betartatása a 

közösség egésze és a közösséget alkotó egyének közös érdeke. Ez a feladat szoros összefüggésben, 

kölcsönhatásban valósul meg a személyiségfejlesztéssel. Ebben a folyamatban meghatározó a 

családi háttér megnyerése, megerősítése. 

Az elvárások teljesítésének alapja a türelem, a folyamatos pozitív megerősítés, odafordulás, 

elfogadás. A sajátos nevelési igény szükségessé teszi a személyiség- és közösségfejlesztési 

feladatainkat áthassa a korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás pedagógiai szemlélet az 

alábbi kiemelt területeken:  

 

 szociális, személyközi kompetenciák 

 valamennyi tanuló pozitív irányultságú befolyásolása 

 tapasztalatszerzés az intézmény kisebb és nagyobb közösségeinek működéséről 

 megértésen alapuló együttműködés, felelősségvállalás 

 önzetlenség, tolerancia, másság elfogadása 

 előítélet mentes gondolkodás és attitűd alakítása 

 az egyéni értékek felismerése, egymás tiszteletben tartása mások gondjainak, 

nehézségeinek felismerése 

 egymás segítése a tanulásban, napközi otthoni és szabadidős tevékenységek során  

 kommunikációs képességek fejlesztése 

 mintanyújtás konfliktuskezelési technikák alkalmazására 

 intézményi hagyományok ápolása, folyamatos megújítása 

 a természet- és környezettudatos magatartásformák kialakítása 

 érzelmi élet gazdagítása, barátságon alapuló tartós kapcsolatok segítése 

 az osztály, mint elsődleges tanuló- és baráti közösség 

 az iskolához tartozás, kötődés alakítása 

 az együttélési normák, írott és íratlan szabályok belsővé vált elfogadása, alkalmazása 
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 bevonás egyéni habitusuk, személyiségjegyeik tiszteletben tartásával az életüket, 

közösségüket érintő tervezésbe, szervezésbe, megvalósításba  

 felkészülés, felkészítés a felnőtt életre, a családban betöltendő szerepek megismerésére 

 a városi programokban való aktív részvétellel tapasztalatokat szerezni a szélesebb, 

helyi, társadalmi közösségekben való viselkedésről, ezek szerepéről, az ott szerezhető 

élményekről 

 

Speciális feladatok az autista tanulók személyiségfejlesztésében 

 a szociális viselkedést megalapozó elemi készségek fejlesztése, tanítása 

 a taníthatóságot megalapozó szociális készségek 

 egyszerű szociális rutinok megtanítása  

 a legnyilvánvalóbb érzelmi reakciók felismerése és az azokhoz illő, megfelelő 

viselkedés szabályai 

Személyiség- és közösségfejlesztés színterei 

 tanítási óra 

 napközi otthon 

 tanulószoba 

 szakkörök 

 diáksport egyesület programjai, rendezvényei 

 ünnepélyek, hagyományok 

 szabadidős tevékenységek (tanulmányi kirándulások, iskolai táborok, versenyek, városi 

rendezvények, társintézmények rendezvényei, színház- és hangverseny látogatások, 

múzeumpedagógiai foglalkozások, egyéb) 
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3.  AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK, PARTNEREINEK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

3. 1. Az iskola szereplőinek együttműködése 

 

SZÜLŐK 

Intézményünk a törvényi előírások és a belső szabályozók figyelembe vételével alakítja a szülő és 

az iskola együttműködésének, elveit, formáit, fejlesztésének lehetőségeit.  

A szülők és pedagógusok közös érdeke és joga, hogy minden olyan, a tanulókat érintő információt 

megkapjon, amely személyiségfejlődésükkel, iskolai előmenetelükkel kapcsolatos. 

 

Intézményi szülői munkaközösség 

Az egyes osztályok szülői munkaközössége által delegált szülők alkotják az intézményi szülői 

munkaközösséget.  

Évente két alkalommal tartott értekezleteiken véleményezési joguk van azokban az ügyekben, 

amelyekben a SZMSZ felhatalmazza a közösséget. Munkájukkal segítik az intézményi programok, 

éves munkaterv megvalósítását. Egyebekben a törvényi előírás szerinti jogok illetik meg.  

 

Szülői értekezlet 

A szülőkkel való együttműködés, tájékoztatás legfontosabb fóruma. 

Az osztályok szülői közössége számára tanévenként kettő szülői értekezletet, szükség esetén 

rendkívüli szülői értekezletet tartunk az osztályfőnökök vezetésével, amelyeken az intézmény 

működésével, gyermekük iskolai életével kapcsolatos aktuális témák mellett tájékoztatást nyújtunk:  

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 

 a helyi tanterv követelményeiről 

 a pedagógusok értékelő munkájáról 

 saját gyermekük tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről 

 az iskola és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról 

A szülők kérdéseinek, véleményét, javaslatait szóban vagy írásban továbbítjuk az intézmény 

vezetője felé.   
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Fogadóóra 

A szülők és a pedagógusok személyes találkozása során havonta egy alkalommal, vagy igény 

szerint a tanulók előmeneteléről, magatartásáról, fejlődéséről adunk tájékoztatást.  

 

Nyílt nap 

Évente egy alkalommal lehetővé tesszük a szülők, hozzátartozók számára, hogy részt vegyenek 

gyermekük két tanóráján, szabad foglalkozásán, ahol betekintést nyerhetnek az iksolai nevelő, 

oktató és fejlesztő munka mindennapjaiba, megismerkedhetnek az osztályközösség életével. 

Intézményünk hagyománya szerint ezt az anyák napja körüli időpontban tartjuk.    

 

 Tájékoztató füzet 

 A szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, 

illetve különféle iskolai vagy osztályszintű programokról és aktuális információkról. Az 

osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és az ellenőrző érdemjegyeinek azonosságát. 

 

A PEDAGÓGUSOK ÉS TANULÓK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

A tanulókat az iskola életéről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat 

felelős vezetője és az osztályfőnökök, pedagógusok tájékoztatják. Egyéni fejlődésükről, 

előmenetelükről döntően a tanórán kapnak visszajelzést.  

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat megoszthatják az iskola igazgatójával, 

pedagógusaival.   

 

Célunk folyamatos, kiegyensúlyozott légkör biztosításával, hatékony konfliktuskezeléssel az egyéni 

képességeknek megfelelő eredmények elérése, a személyiség kibontakoztatása a nevelő-oktató 

munkában. A pedagógusok és tanulók közötti együttműködés formái: 

 tanórai munka 

 osztályfőnöki órák 

 közösségi programok 

 egyéni beszélgetések 

 diákönkormányzat 
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Intézményi honlap 

Teljes körűen mutatja be intézményünk sokrétű feladatellátását, az intézmény egységeit és vezetőit, 

elért eredményeit. A képgaléria segítségével betekintést nyújt programjainkról, rendezvényeinkről. 

Az aktuális információk rendszeresen nyomon követhetők.  

 

3. 2. Az iskola partnereinek együttműködése 

Kapcsolatot tartunk azokkal az intézményekkel, szervezetekkel, társadalmi szereplőkkel, akik 

hatékonyan tudnak hozzájárulni pedagógiai munkánk eredményességéhez, tanulóink 

személyiségfejlesztése, egészségvédelme, szociális jóléte, valamint a bűnmegelőzés és áldozattá 

válás megelőzésének területén.  

Formái:  

 személyes kapcsolattartás 

 látogatás 

 megbeszélés 

 esetkonferencia 

 közös program, rendezvény 

 továbbképzés 

 kiállítás 

 részvétel kutatásban 

 főiskolai gyakorlat 

 közös pályázat 

 alapítványi támogatás 
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4. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 

4. 1. Egészségfejlesztés 

 

Az iskola az egészségtámogató magatartás kialakításában, az egészség megőrzésében 

alapvető jelentőségű. A tanórák mellett valamennyi színterén hangsúlyt kap, elsősorban az érzelmi 

azonosulást kiváltó indirekt nevelő hatások által, figyelembe véve a tanulók szociális és gazdasági 

helyzetét, fizikai és mentális kapacitását. 

 

ARANYHÍD EGÉSZSÉGNEVELŐ PROGRAM 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az iskolában eltöltött időben minden gyermek 

részesüljön a teljes testi-lelki egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, rendszerszerűen 

működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

Célunk a tanulókban tudatosítani, hogy az ember egészsége olyan érték, amelyért mi magunk 

vagyunk felelősek.  

Intézményünk a teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon 

követhető, mérhető és értékelhető módon tervezi.  

Az egészségvédelem kiemelt témakörei 

 

 az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés, életmódi tennivalók 

 a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései 

 az egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód) 

 az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése 

 az egészségérték tudatosítása 

Az egészségfejlesztés feladatai megjelennek a munkaközösségi, és intézményi munkatervekben is. 

 

Színterei 

 a  tanórák, valamennyi tantárgy bekapcsolásával, de meghatározó jelentőségűek az 

osztályfőnöki órák 

 a tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek, napközis foglalkozások, klubnapközi, 

szakköri formák, könyvtári órák, a szabadban végzett megfigyelések, anyaggyűjtések 
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 az iskola falain kívüli programok – tanulmányi kirándulások, túrák, célséták, táborok, 

erdei iskola, versenyek és egyéb iskolán kívüli rendezvények 

 Az egészségfejlesztés szoros kölcsönhatásokat feltételez, ezért csak komplexitásában valósulhat 

meg, mind tanórai, mind tanórán kívüli rendszerben. 

 

Együttműködő partnerek 

 Szülők, szülői szervezet 

 Iskolaorvos, fogorvos, védőnő 

 Iskolapszichológus 

 Humán Szolgáltató Intézet, egészségügyi szervezetek, intézmények 

 Rendvédelmi szervek  

 

Az egészségnevelés során alkalmazkodunk a tanulók eltérő értelmi képességeihez, érzékelési-

észlelési sajátosságaikhoz. 

 Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás: évtizedes hagyomány intézményünkben az 

Egészségvédelmi Nap, melyet több helyszínen és témában korosztályokra specializáltan 

szervezünk meg. A hagyományos előadás helyett törekszünk a tanulók aktív, személyes 

bevonására, kooperatív technikák alkalmazására. 

 Rizikócsoportos megközelítés: a hasonló egészségi problémákkal, illetve sajátos 

háttérváltozókkal jellemezhető csoportokkal folytatott megelőző tevékenység során 

partnereink segítségét is igénybe vesszük, pl. menstruáció – védőnő, drogprevenció – 

pszichológus stb. 

 Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciát, alkalmazkodást fokozó beavatkozások: az 

egészségkárosító magatartásformák hátterében a személy konfliktuskezelési eszköztárának 

gyengeségei húzódnak meg. Így kiemelt célunk a társas-érzelmi készségek fejlesztése. A 

pedagógusaink által vezetett foglalkozásokon kívül külső szakértők bevonására is 

törekszünk. 

Egészségfejlesztési munkacsoport működik intézményünkben egészségfejlesztő pedagógusok 

vezetésével. A pedagógusok az elmúlt években továbbképzéseken gyarapították tudásukat. 

Az egészségfejlesztés feladata szakköri formában is megjelenik. Tanulóink aktívan részt vesznek e 

témában kiírt versenyeken. E témában kiírt pályázatokon folyamatosan indulunk: TÁMOP 3.1.4. , 

LIDL pályázat stb. 
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Fontos számunkra kollégáink lelki egészségvédelme, ezért számukra – alkalmanként regeneráló, 

frissítő mentális/feltöltődési lehetőséget biztosítunk. (pl. tibeti hangtál foglalkozás) 

 

4.2. Elsősegély-nyújtási alapismeretek 

 

Az elsősegély-nyújtási ismereteket tanulóink eltérő értelmi állapota miatt célirányosan, csak a 

legfontosabb elméleti ismeretek tanítjuk, előtérbe helyezve a tevékenységre, közvetlen tapasztalatra 

épülő megközelítést. Az egyes tantárgyak tananyagában, szakköri keretben, napközi otthoni 

foglalkozásokon és évente két alkalommal egészségnap szervezésével történik az ismeretek 

elmélyítése. Tanév elején a felső tagozatos osztályokban baleset megelőző osztályfőnöki órát 

tartunk.  
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5. KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG 

 

Célja, feladatai 

 

A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési területként, nevelési célként definiálja a 

környezeti nevelést. Intézményünk ennek tudatában határozza meg környezeti nevelési programját. 

 

Az iskola környezeti nevelési programjának célja, feladatai 

 Széleskörűen, több tantárgy ismeretanyagára építve alakítani tanulóinkban környezettudatos  

magatartást az élő természettel, az épített és a társadalmi környezettel kapcsolatban 

 Megismertetni a tanulókat, az élővilágot, és benne az embert veszélyeztető környezeti 

válsággal, globális problémákkal, lakóhelyükön is fellelhető környezeti gondokkal  

 Minden lehetőség kihasználása a tanórán kívüli, gyakorlati irányultságú ismeretszerzésre, 

amely megalapozza a személyes felelősségen alapuló, környezetkímélő, takarékos életvitelt 

 Sérült tanulóink felkészítése arra, hogy tudásszintjükhöz mérten megértsék a természet, a 

társadalom, a gazdaság terén mutatkozó fenntarthatósági problémákat, felkeltve az igényt az 

egészséges életmódra, a szűkebb lakókörnyezet értékeinek megóvására 

 Konkrét példákon keresztül bemutatni a környezet állapotát, folyamatait; megértetni, hogy 

az ember életét, személyes biztonságát, szűkebb és tágabb környezetét, jövőjét milyen 

veszélyek fenyegetik; megtanítani, személyes tapasztalatot szerezni a környezeti 

konfliktusok kezelésére, érzékennyé, motiválttá tenni a feladatok elfogadásában. 

 „A gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” elv alapján mintát, tapasztalatot nyújtani 

tanulóinknak a szűkebb, iskolai, otthoni, lakóhelyi környezetben a környezetvédelemmel 

kapcsolatos gondok, problémák észrevételére, cselekvő beavatkozásra. 

 A környezeti nevelés épüljön a saját tapasztalatra, átélt élményre, a konkrét példákra 

 A megismerési folyamatot, a vizsgálódás módszereinek elsajátítását, az önálló tanulást és 

tevékenységet a sérüléshez alkalmazkodó közvetlen és közvetett segítés, irányítás kísérje 

 A tanulási folyamat változatos terepen, korszerű pedagógiai módszerek (páros, csoportos, 

kooperatív, projekt) valósuljon meg. Ennek megvalósítása volt az Ökoliget kialakításának az 

egyik célja. 

 Valamennyi tanulási tevékenység építsen a tanulók előzetes tudására és segítse 

környezettudatos magatartás kialakulását 
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 A nevelés folyamatába vonja be az intézmény a tanuló családját, bírja támogatásukat, a 

célok elfogadását, támogatását a környezeti nevelés egész programja sérülés specifikus 

eljárásokra, tartalmakra, terápiákra kiemelt figyelmet fordítson  

 Pályázatokba, felhívásokba, környezetvédelmi témájú vetélkedőkbe, akciókba 

bekapcsolódva megtapasztalni a szűkebb és iskolán kívüli környezet tenni akarását és tenni 

tudását,  összefogását 

 

A környezeti nevelés színterei 

A környezeti nevelés az ember és környezet kapcsolatáról szól, ezért komplex (több 

művelődési területhez egyszerre tartozik) és integrált (a széttagolt ismeretek rendszerbe kell, hogy 

szerveződjenek):  

 tanórán, kiemelt szerep és felelősség hárul a társadalomismeret, a természetismeret, a 

biológia, földrajz, életvitel tantárgy tanulásának, az osztályfőnöki óráknak 

 a tanórán kívül szervezett foglalkozások, a természetjáró szakkör, tanulmányi 

kirándulások, túrák, a témanapok, témahetek, táborok, kiállítások, iskolakert, ökofal, 

könyvtári foglalkozás stb. 

 a kapcsolatok a környezeti nevelés programját segítő hivatalokkal, civil szervezetekkel  

 

Fogyasztóvédelmi ismeretek 

Fontos feladatunk, hogy megismertessük tanulóinkat az alapvető fogyasztóvédelmi 

tudnivalókkal: környezeti, etikai tudatosságot kialakítani, a fenntartható fejlődéssel összhangban 

levő értékeket, beállítódásokat, viselkedéseket, magatartási és életviteli mintákat.  

A személyes élet fenntartásához az alapvető szükségletek kielégítése mindenkinek a joga. 

Tudatosítani kell tanulóinkban, hogy a fogyasztói társadalom ezen túl a környezetet súlyosan 

károsító fogyasztói szokásokat alakít ki, mértéktelen vásárlásra ösztönöz, tetszetős reklámokkal 

hamis igényeket alakít ki. El kell érni, hogy a Fogyasztóvédelmi Törvény megismertetésével, 

gyakorlatban történő vásárlásokkal, az iskola ismeretközvetítő és alkalmazó segítségével „tudatos 

vásárlókká” váljanak, megkímélve saját egészségüket és csökkentve a környezetükre háruló 

környezeti terheléseket. 

Tudatosítsuk bennük, hogy ne vásároljanak olyan termékeket, illetve ne vegyenek igénybe olyan 

szolgáltatásokat, amelyek nem felelnek meg az alapvető követelményeknek, nem rendelkeznek 

megfelelő igazolással. Ismerjék azokat a jogokat, amelyekkel áruvásárlás, illetve szolgáltatások 

igénybevételekor alkalmazniuk kell. 
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Tanulóink többsége csak vásárláskor találkozik az áruval vagy szolgáltatással, ezért az a feladatunk, 

hogy megtanítsuk őket olyan ismeretekre, amelyek lehetővé teszik, hogy tudatos fogyasztóvá 

válhassanak.  

 

Ennek érdekében tisztában kell lenniük az áruk 

 minőségével, mennyiségével, összetételével, szavatosságával, származási helyével 

 gyártására vonatkozó adatokkal és információkkal, a garancia fogalmával 

 csomagolás követelményeivel (lehető legkevesebb kidobásra kerülő anyag) 

 azzal, hogy csak azt vásárolják, amire valóban szükségünk van és eldobható helyett 

többször használhatót válasszanak 

 

 

 

Ökoiskola 

Intézményünk 2008 óta három ízben nyerte el az Ökoiskola címet, ezért 2015-től Örökös 

Ökoiskola lettünk. Feladatainkat, öko-programjainkat évente megújuló Ökoiskolai Munkaterv 

alapján szervezzük, mely része az intézményi munkatervnek.  A feladatok intézményi koordinálását 

a Környezeti Nevelés Munkacsoport végzi. Hagyománnyá vált programjainkat évente 

megrendezzük, emellett nyitottak vagyunk, többnyire partneri együttműködéssel tanulóink számára 

élményt, ismeretet nyújtó rendezvényeken való részvételre. Emellett saját, régiós szinten is ismert 

és elismert innovációk segítik környezeti nevelésünket. 
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6. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

A nevelő-oktató munka intézményünkben a NAT által meghatározott, SNI tanulók részére 

kidolgozott 32/2012. EMMI rendelet irányelvei, a tanulásban akadályozott, halmozottan fogyatékos 

és autista tanulók számára kiadott kerettanterv alapján elkészített, intézményi helyi tanterv szerint 

folyik.  

 

6.1. Tehetségfejlesztés 

 

Intézményünkben a tehetségfejlesztés tanulóink eltérő értelmi képességei miatt elsősorban a 

valamilyen területen jobb adottságokkal rendelkező tanulók képesség- és készségfejlesztésében 

valósul meg. Szakköri keretben, egyéni felkészítéssel, pályázatokon való részvétellel biztosítunk 

szereplési, megmérettetési lehetőséget számukra. Az intézménytípusunk számára szervezett 

Komplex Tanulmányi Verseny megyei fordulójára felkészítjük kiemelkedő tanulmányi 

eredménnyel rendelkező 6.-7. évfolyamos tanulóinkat, akik teljesítményük alapján bekerülhetnek az 

országos versenyre.  Szakiskolás tanulóink a Szakma Kiváló Tanulója országos versenyen mérik 

össze tudásukat elméleti és szakmai ismereteikről.   

 

6.2. Gyermek- és ifjúságvédelem 

 

A gyermek – és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az iskolai élet egészét. Célja a 

gyermekeket megillető jogok érvényesülése. Ennek figyelmemmel kísérése elsősorban az 

osztályfőnökök feladata, de az iskola minden pedagógusának kiemelt kötelessége. 

 

Feladatok:  

 

 prevenciós tevékenység a problémák kialakulásának megelőzésére 

 rendhagyó osztályfőnöki órák tartásához szakemberek meghívása 

 egyéni és csoportos problémafeltáró beszélgetési lehetőségek szervezése 

 kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal 

 kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, a nevelőtestülettel 
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 kapcsolattartás a hatóságokkal (pl.: rendőrség), a családsegítő szolgálattal és segítő civil 

szervezetekkel 

 segítségnyújtás ahhoz, hogy a tanulók egyéni problémáikhoz külső szakember 

segítségét igénybe vehessék 

 kiscsoportos foglalkozások (viselkedéskultúra, káros szenvedélyek, generációs 

problémák feloldása stb.) 

 a hatóságok részére pedagógiai vélemény elkészítése  

 krízishelyzetben lévő tanulók gondjainak megoldása, a szülő és a tanuló 

gyermekvédelmi, rendőri, gyámügyi stb. segítségnyújtásával kapcsolatban 

          

Az iskola emellett számtalan tevékenységi és szervezeti formát működtet, amely a tanulók 

helyzetéből, családi hátteréből adódó szociális hátrányok enyhítését szolgálják. 

 

6. 3. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók  

 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

felzárkóztatására  korai iskolaelhagyásának megelőzésére rendszerszintű intézkedési terv alkalmazása 

szükséges. Az intézményi szintű jelző- és támogatórendszert a jogszabályi előírások figyelembe vételével 

működtetjük. Ennek részei: adatgyűjtés, értékelés, adatszolgáltatás, szükséges pedagógiai lépések 

megtétele. Adott tanuló esetében az őt tanító pedagógusok team munkáját az osztályfőnök és a gyermek- 

és ifjúságvédelmi feladatokat végző szakember koordinálja.  
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7. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

 

 A Diákönkormányzat tagjai az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók. Képviseletüket 

választott, magasabb évfolyamba járó, választott tanulók látják el, tevékenységüket Diákönkormányzatot 

segítő pedagógus közreműködésével végzik.    

 

A Diákönkormányzatot megillető jogok: 

 Döntési jog egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról 

 Egyetértési jog a tanulókat érintő főbb kérdésekben  

                        (Házirend elfogadás, módosítása, jutalmazás) 

 Javaslattételi és véleményezési jog a tanulókat, az intézmény működését érintő kérdésekben 

 Használati jog az iskola helyiségeinek térítésmentes használatához 
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8. TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK, FELVÉTEL,  

ÁTVÉTEL SZABÁLYAI 

 

A törvényi szabályozásnak megfelelően alkalmazzuk a vizsgák, felvétel és átvétel szabályait.  

 

Tanulmányok alatti vizsgák 

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatainak megállapításához, ha 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 

 a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet 

 

Javító vizsgát tehet a tanuló az augusztus 15-31 közötti időszakban, ha 

 a tanév végén, legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 

 az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót írásban tájékoztatjuk.  

A felvétel és átvétel szabályai 

 Iskolánk bemenet szabályozott intézmény, tanulóink jogviszonyt alap- és középfokon a 

szakértői bizottságok határozata alapján létesítenek: 

o Megyei Szakértői Bizottság 

o Országos Szakértői Bizottságok érzékszervi és/vagy mozgásfogyatékosság esetén 

o Szakiskolában egészségügyi alkalmasság, pálya alkalmasság 

 Tanulók átvétele más intézményből a Szakértői Bizottság határozata és intézménykijelölése 

alapján történik.  
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9. TANÁRJELÖLTEK GYAKORLATI KÉPZÉSE 

 

 Intézményünk évtizedek óta felsőoktatási gyakorlóhely több gyógypedagógiai szakterületen 

képzett hallgatók esetében. Az érintett főiskolák igényeinek megfelelően szervezzük a hallgatók 

komplex, egyéni közoktatási és klinikai gyakorlatát.   
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10. A SZAKISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA 

 

 

10.1. A szakiskolában folyó szakmai képzés 

 

A tanulásban akadályozott fiatalok szakképző iskolatípusa a szakiskola, mely a 

gyógypedagógiai intézmény része, középfokú nevelési-oktatási intézmény. A gyógypedagógiai 

alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva differenciált segítséget nyújt a szakma 

tanulásához, a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez 

szükséges kompetenciák elsajátításához, a tanulók társadalmi beilleszkedéséhez, felkészíti 

tanulóikat az egész életen át tartó tanulásra. 

 

A szakiskolai képzés szerkezete 

 

 9. E évfolyam (előkészítő) 

 szakképző évfolyamok 

o rész-szakképesítést adó 9.-10. évfolyam (textiltermék összeállító,              lakástextil-

készítő, asztalosipari szerelő, számítógépes adatrögzítő, virágkötő, konyhai kisegítő, 

kerti munkás) 

o szakképesítést adó 9.-12. évfolyam (kőműves, kőműves és hidegburkoló) 

 

Szakiskolánk 9. E évfolyama biztosítja az alapfokú iskolai tanulmányokat befejezett tanulók 

általános ismereteinek elmélyítését, szinten tartását, kiegészíti az alapfokú iskolában megszerzett 

általános műveltséget. A 9. E évfolyam sikeres elvégzése után tanulóink a szakképző évfolyamon 

folytatják tanulmányaikat.  Azok a tanulók, akik nem tudnak bekapcsolódni a szakképzésbe, iskolai 

tanulmányikat intézményünk Készségfejlesztő Iskolájában folytathatják.  

 

9. E évfolyam 

 Megalapozza, előkészíti a középfokú képzést, illetve a szakképzést 

 A tanulók alapismereteket szereznek a munka világáról  

 

A szakiskolai tanterv alapján ezen az évfolyamon közismereti tantárgyakat, idegen nyelvet és 

előkészítő jelleggel pályaorientációs és szakmai alapozó elméleti tantárgyakat tanítunk.  
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Szakképzés 

 

Intézményünk a tanulásban akadályozott tanulók számára kidolgozott és jóváhagyott adaptált 

központi program szerint végzi szakképző munkáját a gyakorlati oktatás túlsúlyával. A központi 

programban szereplő kötelező tananyag-egységek időkeretét megnöveljük a szabad sáv terhére, 

illetve új tananyagegységek tanítására használjuk. 

A 9. évfolyamosok kötelező nyári gyakorlatot teljesítenek, félévente szintvizsgákat kell 

teljesíteni. A képzés szakmai vizsgával zárul. Az első szakképesítés megszerzése után lehetőség van 

a Köznevelési Törvény szerinti feltételekkel másodszakmát tanulni. A képzés a szakmai 

követelményeken túl magában foglalja az általános és sajátos nevelési célokat, a személyiség 

formálását, szociális készségek fejlesztését, valamint a lehetséges munkahelyek megismertetését. 

A képzés moduláris. Önálló tananyagegységekből, modulokból áll össze a képzési program. A 

modulok egy vagy több kompetenciát tartalmaznak. A modul magában foglalja a belépő szintet és 

az elérendő végcélt, az oktatási, tanulási stratégiákat, módszereket, eszközöket, az értékelés módját 

és szempontjait. Minden modul egy előre meghatározott szintre juttatja a tanulót. 

A jelentkező tanulóknak valamint szüleiknek december hónapban nyílt napot tartunk, ahol 

tanórákat, gyakorlati órákat látogathatnak.   

Az intézmény felvételi tájékoztatóját minden év október 31-ig az intézmény honlapján 

nyilvánosságra hozza. (www.aranyegymi.hu)  

A vizsgáztatás jogszabályi elvárásait, részletes szabályozását, követelményeit a Pedagógiai Program 

Helyi tanterve tartalmazza.  

 

10.2. Versenyek  

 

Tanulmányi versenyek 

2007/2008-as tanévtől kezdődően intézményegységünk végzős tanulói a speciális szakiskolák 

sajátos nevelési igényű tanulói számára kiírt Szakma Kiváló Tanulója Verseny résztvevői. A 

verseny kiírásával és a szakmai szervezéssel kapcsolatos feladatokat a NMH szak és Felnőttképzési 

Intézet Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet végzi.  

 

Művészeti és sportversenyek 

Szakköri keretben történik az érdeklődő, valamilyen művészeti, sport területen kiemelkedő 

képességekkel rendelkező tanulóink tehetséggondozása. Évente több alkalommal van lehetőségük 

intézményi, városi, lehetőség szerint regionális és országos megmérettetéseken részt venni.  

http://www.aranyegymi.hu/
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11. AUTIZMUSSAL ÉLŐ TANULÓK INTÉZMÉNYEGYSÉGE 
 

 

Iskolánkban az utóbbi évtizedben jelentősen nőtt az autizmus spektrumzavarral 

diagnosztizált tanuló létszáma, ezért szervezeti átalakításra került sor. Létrejött az autizmussal élő 

tanulók intézményegysége, ahol óvodáskortól középiskoláig nevelünk, oktatunk gyermekeket, 

tanulókat.  Az óvodai csoportok és a részlegesen integrálható tanulók a Székesfehérvári Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola épületében, elkülönített részén, az 1.-8. évfolyamos és a készségfejlesztő 

középfokú évfolyamok a Budai Úti Telephelyen tanulnak. 

 

11. 1. Autizmussal élő óvodai gyermekek csoportjai 

 

Az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált, óvodás korú gyermekek számának 

növekedése miatt Ligetsori Telephelyünkön három szegregált óvodai csoportban neveljük, 

fejlesztjük a 3-7 éves autizmussal élő gyermekeket.  

A csoportszobákban a tárgyi és környezeti feltételeket az autizmus specifikus fejlesztés 

szakmai-módszertani igényei szerint alakítottuk, ki. A protetikus, segítő környezet mellett a 

személyi feltételek is megfelelőek a csoportokban. Autizmus specifikus ismeretekkel és 

tapasztalattal rendelkező gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek az óvodai nevelés 

teljes vertikumában, minden autizmus által érintett fejlesztési területen segítik az érintett gyermekek 

nevelését, fejlődését. Logopédus és konduktor habilitációs foglalkozásokon és a csoportban is 

terápiás jellegű, egyéni habilitációs, rehabilitációs ellátást nyújtanak a szakértői vélemény javaslatai 

alapján.  

Az autizmus spektrumzavar enyhébb eseteiben a több évig tartó speciális fejlesztés 

eredményeképpen képessé válhat a gyermek a teljes integrációra. Ezekben az esetekben az érintett 

gyermek gyógypedagógusa utazó habilitációs ellátás keretében, a többségi óvodában folytatja a 

fejlesztést.  

Gyakrabban fordul, hogy a teljes integrációban nevelkedő, autizmussal élő gyermekek 

kerülnek a szegregált csoportokba, mert fejlesztési igényeik, állapotuk alapján nem képesek az 

együttnevelésben részt venni.  
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11.1.1. Az óvoda helyi nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései 

 

Az autizmussal élő gyermekek óvodai nevelésének alapelvei megegyeznek az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjának alapelveivel és kiegészülnek a Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének vonatkozó irányelveivel.  

 

Az autista gyermekek óvodai nevelésének specifikus célja, feladatai  

 szociális, kommunikációs készségek célzott fejlesztése 

 az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredőfejlődési elmaradások lehetséges 

célirányos kompenzálása  

 a sztereotip, inadekvát viselkedések kialakulásának megelőzése, illetve korrekciója 

 a fogyatékosság specifikus, protetikus, augmentatív környezet, eszközök, módszerek és 

szokásrendszer kialakítása és használatának elsajátíttatása 

 szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása 

 beszéd vagy ennek hiányában alternatív, vizuális eszközzel történő kommunikáció 

használatának tanítása  

 tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása  

 augmentatív kommunikációs eszközök használatának tanítása mindennapi 

élethelyzetekben, a protetikus környezet részeként 

  protetikus környezet kialakítása  

 

o a tér-idő szervezése 

o a napirend alkalmazása 

o tevékenységszervezés 

o strukturált munka 

o egyéb vizuális segédeszközök 

o augmentatív, alternatív kommunikáció  

o szociális készségek fejlesztése 
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11. 2. Autizmussal élő tanulók iskolai nevelése-oktatása, fejlesztése  

 

11.2.1. Alapelvek, célok, feladatok 

 

Az autizmusból fakadó sokrétű és súlyos nehézségek miatt az iskolának kell képessé válnia a 

tanulókkal való munkára, együttélésre úgy, hogy pedagógiai munkájában speciális szükségleteikhez 

igazodjon. Az autistákat oktató iskola pedagógiai, terápiás és általános emberi törekvéseit az a tény 

határozza meg, hogy a fogyatékos ember speciális szükségleteit a pedagógiai munka tervezésének 

valamennyi szintjén és a napi tevékenység minden mozzanatában figyelembe veszi.  

 

Alapelvek 

 

 Nevelőmunkánk középpontjában a szeretet, a feltétel nélküli elfogadás áll.   

 Pozitív, érzelmekben gazdag iskolai légkört teremtünk, amelyben gyermek és felnőtt 

egyaránt jól érzi magát, ahol az emberi értékek mind teljesebb kibontakozása valósulhat 

meg.   

 Az iskolában a legfőbb érték és lehetőség a gyermekek formálódó és formálásra váró 

személyisége. A kulcskompetenciák közül kiemelt hangsúlyt kap az önállóság, a 

rugalmasság, a szociális- és kommunikációs képességek fejlesztése.   

 Gazdag tevékenységrendszert kínálunk, amelyben minden gyermek valamilyen téren 

sikerhez jut. Önbizalmat építünk, hogy az ismeret elsajátítása, a tanulás élményforrást 

jelentsen a gyermekek számára. Minden gyermekben az erősségeket 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, egyénre szabott tananyag és pedagógiai eljárásrendszerrel 

fejlesztjük a gyermekeket.   

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

biztonságérzetet nyújtó, barátságos, esztétikus legyen. Élménydús iskolai életről, a 

szabadidő hasznos és tartalmas megszervezéséről gondoskodunk.   
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 Munkánkban nagy hangsúlyt helyezünk a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 

esélyének növelésére.   

 Megváltozott társadalmi- gazdasági- pedagógiai környezet kívánalmaival összhangban 

szükségesnek tartjuk együttnevelés megvalósítását.   

 

Célok 

 

 A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legjobb 

felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése.    

 Ennek alapja a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus 

módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs 

(normalizációs célú) fejlesztése, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák kezelése, a 

mindennapi gyakorlati készségek és az (adaptált) tananyag speciális módszerek segítségével 

való tanítása.  

 A fejlesztés céljai hierarchikus rendben helyezkednek el aszerint, hogy mennyire 

szükségesek a szociális adaptáció kialakításához. Kiemelt cél annak elérése, hogy a tanuló 

képessé váljon a család életébe való beilleszkedésre.   

 A testi egészség megóvása, az erőnlét, állóképesség, ügyesség egyénre szabott fejlesztése.   

 Általános emberi értékek, társadalmi elvárások, szülőföldünk kultúrája, hagyományai 

képességszintnek megfelelő ismertetésével a felnőttkori szociális adaptáció segítése.   

 Fontos, hogy a tanuló élvezze az iskolában töltött időt, érezze jól magát.    

 

Feladatok   

 a sérülésből adódó szükségletekhez adaptált környezet megteremtése 

 a biztonságérzet kialakítása a fejleszthetőség és az önálló tevékenység feltételeként 

 az autista gyermekek beilleszkedését főként akadályozó kommunikációs és szociális 

képességek, valamint a képzelet kiemelt fejlesztése 

 a társuló fejlődési elmaradások, fogyatékosságok pedagógiai eszközökkel történő 

kompenzálása 

 a tanulást akadályozó pszichés zavarok, viselkedésproblémák csökkentése, alternatív 

viselkedések tanítása viselkedésterápiával  

 a képességstruktúrába integrálható készségek, jártasságok kialakítása, ismeretek nyújtása 
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 az ismeretek, készségek valamennyi élettevékenység során történő alkalmazásának 

biztosítása 

 az integrált nevelésre alkalmas tanulók felkészítése és integrálás utáni segítése 

 konkrét segítség nyújtása tanulóink szüleinek gyermekük fejlesztéséhez, neveléséhez 

 egyéni fejlesztési tervek kialakítása a gyermek szükségleteinek megfelelően és a család 

igényeinek messzemenő figyelembevételével 

 a felnőttkori adaptáció részeként munkára való előkészítés 

 eredményeinket, tudásunkat igény szerint megosztjuk az ellátórendszer egyéb területein 

dolgozó szakemberekkel (óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok).  

 

Eszközök, eljárások   

 

A nevelő-oktató munka feladatait kognitív- és viselkedésterápiás eljárások egyénre szabott 

kivitelezésével valósítjuk meg. A gyermekeket egyéni és kiscsoportos formában neveljük, oktatjuk. 

Eszközrendszerünk alapvetően a strukturált oktatás és a vizuális környezeti támpontok egyénre 

szabott alkalmazását jelenti.    

 

Protetikus környezet kialakítása   

 

A környezet térben és időben strukturált, így informálja a tanulót arról, hogy mit, hol, 

hogyan, miért, mennyi ideig tegyen, tehet. Iskolánkban a mindennapi életben megszokott 

színtereknek megfelelően alakítjuk ki a rendelkezésre álló teret. Így minden csoportnak szüksége 

van a következő terekre: az önálló munkához szükséges terület, a közös tanuláshoz szükséges 

terület, egyéni foglalkozásra szolgáló helyiség, a szabadidős tevékenységek helye- mely szükség 

esetén a mozgásfoglalkozásokhoz átalakítható, házimunka és önkiszolgálás színterei (tankonyha, 

fürdőszoba, öltöző, étkező). A strukturált térben az egyénre szabott vizuális környezeti támpontok 

segítik megszervezni a tanulók változatos tevékenységeit.   

 

A protetikus környezet elemei:     

 a tér-idő szervezése (napirend, folyamatábrák, munkaszervezés, munkarend) 

 egyéb vizuális információhordozó (írott és képi segédeszközök)  
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Célok    

 

a) A tér- idő szervezése nyújtson minden tanuló számára látható és érthető információt arról:   

 mit kell, illetve lehet csinálni (pl. osztályteremben, udvaron, óra alatt, szünetben)    

 hol történnek az egyes tevékenységek  mennyi ideig tartanak (időhatárok felismerése, 

bejóslása pl karóra segítségével, vagy a jelzőcsengő értelmezésével)   

 mi lesz a következő tevékenység  mire kell emlékezni (pl. házi feladat, másnapi felszerelés, 

várható programok, információ átadás)    

b) A gyermek biztonságérzetének megalapozása oly módon is, hogy számára jól érthetően előre 

jelezzük az aktivitásokat.    

c) A zökkenőmentes, önálló tevékenységváltás tanítása.    

d) Az azonossághoz való ragaszkodás csökkentése, a változások elfogadtatása, speciális 

eszközökkel.    

e) A viselkedésproblémák megelőzése.    

A kifejező kommunikáció területén jelenlévő nehézségeket egyénre szabott alternatív augmentatív 

kommunikációs eszközökkel kompenzáljuk. 

 a tér-idő szervezése (napirend, folyamatábrák, munkaszervezés, munkarend) 

 egyéb vizuális információhordozó (írott és képi segédeszközök)  

 

A követelményeket az objektív körülményekből fakadó szükséges dologként kell megjeleníteni, és 

nem a pedagógus személyes kívánságaként.   

 

Tanulásszervezési eljárások   

 

Speciális módszerek az autizmussal élő tanulók fejlesztésében 

 az idő, a tanítási helyzetek, tevékenységek pontos, gondos, gyermek által átlátható 

strukturálása (strukturálatlan idő minimalizálása) 

 speciális, egyéni motivációs rendszer kialakítása 

 a speciális környezeten belül és a személyek között olyan kommunikációs rendszer 

kialakítása, amely igazodik a gyermek mentális korához, beszédértésének szintjéhez 

 a csoportba való beillesztést és a taníthatóságot akadályozó viselkedésproblémák 

kezelésében alapvető a viselkedés- és kognitív terápiák alkalmazása 
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 a fejlesztő tevékenység lényeges mozzanata az ismeretek alkalmazásának általánosításának 

tanítása, az ismeretek folyamatos használata és fenntartása 

 a tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség gyakorlati 

alkalmazhatósága 

 a tanulók túlterhelésének elkerülésére a felesleges információkat kerülni kell 

 a viselkedés-terápiás, fejlesztési és tanítási célokat a fenti szempontok alapján 

hierarchikusan kell értelmezni és fontossági sorrend szerint kell a fejlesztési tervekbe iktatni 

 

Autizmussal élő tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladatok  

 

 Az autizmusban sérült három terület közül (szociális viselkedés, kommunikáció és rugalmas 

gondolkodás) a legmarkánsabb problémákat a szociális interakciókban fedezhetjük fel – az 

autizmus mint „szociális fogyatékosság” a legszembetűnőbb. Természetesen egymástól 

elválaszthatatlan az első két terület, hiszen a valódi kommunikáció mindig valamilyen szociális 

interakciót is jelent. Elsődleges fontosságú speciális pedagógiai cél tehát a gyermek 

képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az ezt megalapozó elemi készségek 

fejlesztése, tanítása. 

A szociális fejlesztési feladatok között a beilleszkedést közvetlenül elősegítő készségek tanítása 

(taníthatóságot megalapozó szociális készségek, önmagáról való tudás, kapcsolatteremtés és 

fenntartás) mellett rendkívül fontos feladat, hogy a gyermek minél tartalmasabban legyen képes 

eltölteni szabadidejét önálló és társas formában egyaránt.  

A tanítási, fejlesztési módszerek kiválasztásakor feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az 

autizmusból fakadó nehézségek megakadályozzák a gyermekeket abban, hogy a szociális 

készségeket spontán, intuitív úton sajátítsák el, szociális megértésükre alapozva. Ezért a fejlesztés 

metodológiájában elsődleges fontosságú szerepet kapnak a kognitív és viselkedésterápiás eljárások, 

amelyek a gyermek egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelően vegyíthetőek más 

fejlesztési módszerekkel is (pl.: zenei interakció). 

 

A kommunikációs készségek fejlesztése 

A fejlesztés egyik fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, 

valamint az információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy fejlődési 

zavara, hanem a kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkció megértésének sérülése. 

Minden autizmussal élő gyermeknél – függetlenül a verbális képességeik színvonalától – elsődleges 
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fontosságú cél tehát az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia 

megteremtése. E cél megvalósításához egyénre szabott kommunikációs eszközök (pl.: alternatív 

kommunikációs rendszerek; metakommunikáció) használatának tanítása szükséges. 

Hasonlóan a szociális fejlesztéshez a kommunikációs készségek tanításának 

metodológiájában is elsődleges fontosságú szerepet kapnak a kognitív és viselkedésterápiás 

eljárások, amelyeket a gyermek egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelően 

vegyíthetőek más fejlesztési módszerekkel is (pl.: zenei interakció). 

A fejlesztés során a meglévő, funkcionálisan használt kommunikációs eszközt a lehető legtöbb 

természetes helyzetben alkalmaztatni kell, mert a meglévő készségeket a gyermekek új 

helyzetekben spontán ritkán alkalmazzák. 

 

Kognitív készségek fejlesztése   

  

Az autizmussal élő gyermekek egy része valamilyen szintű értelmi sérülésben is szenved. 

Az autizmus- specifikus fejlesztési célok mellett tehát az értelmi szintnek, illetve az egyenetlen 

képesség-struktúrának megfelelő kognitív fejlesztési célok is szerepet kapnak az oktatás és nevelés 

során. A következőkben azon sérült kognitív készségekkel foglalkozunk, amelyek autizmus 

specifikusak, illetve gyakran jelennek meg járulékos problémaként.   

Az autizmussal élő gyermekek kognitív stílusát a rugalmas gondolkodás, valamint az 

információk jelentés-teli egészként való észlelésének, értelmezésének sérülése jellemzi. Jellegzetes 

nehézségek tapasztalhatóak az általánosításban, a szimbólumok kezelésében és a belső 

forgatókönyvek kialakításának és alkalmazásának területén. Részben e problémák következménye a 

sérülések triásza az autizmusban, azaz a jellegzetes viselkedéses kép. Így természetesen a kognitív 

fejlesztési célok erőteljesen befolyásolják a szociális és kommunikációs terület fejlesztését is. 

Az ismeretek, információk tárgyilagos, sokoldalú közvetítése, tiszteletben tartva tanuló, a 

szülő, a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését.   

 

A tanulók felvételének és átvételének helyi szabályai 

 

A felvétel szabályai első osztályba   

a) szükséges az illetékes Szakértői Bizottság véleménye, autizmus spektrum zavar diagnózis, 

iskolakijelölés 
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b) a Tanácsadó team által végzett egyéni megfigyelés, felmérés, véleményezés. Ezzel egy időben 

szülői interjú felvételre kerül sor. 

A felvett tanulók osztályba/csoportba való beosztásáról – az osztályfőnökök, valamint a tanuló 

megfigyelést végző Tanácsadó team véleményének kikérésével – a mindenkori intézményvezető 

dönt autizmus-specifikus pedagógiai szempontok alapján.   

 

Csoportbontások és egyéb foglakozások szervezésének elvei   

A csoportbontások kialakításának szempontjai   

Az osztályok/csoportok szervezésekor szükség esetén eltérünk az életkori elvtől, és a 

gyermekek fejlettségi szintje, valamint mentális kora dönti el, hogy kik lesznek egy-egy 

tanulócsoport tagjai. A heterogén összetétel miatt a csoportok szervezésekor kihasználjuk az 

összevonás lehetőségét, figyelembe vesszük az egyes tanulók adaptív viselkedésre való 

képességének szintjét.   

  

A tanulók teljesítményének értékelése, a minősítés követelményei és formái   

A mérés, értékelés és minősítés alapfunkciója az autizmussal élő tanulóknál eltér attól, 

amely az oktatásban megszokott.  A mérések elsősorban diagnosztikus jellegűek. Tájékoztatnak a 

gyermek állapotáról, mérik a fejlesztés eredményességét, meghatározzák annak további irányát.    

Az értékelés és minősítés a tananyagban való előrehaladásról szolgál tájékoztatásul, 

elsősorban a szülők számára. A tanulók énképük és önismeretük fejlesztése érdekében 

szembesíthetők elért konkrét eredményeikkel. Ez különösen akkor hasznos, ha nincsenek tudatában 

annak, hogy milyen készségeik és ismereteik vannak. Ugyanakkor a gyermekek elért teljesítménye 

ritkán tudatos törekvés eredménye, megjelenésük sokszor a természetes érésnek, a jól szervezett 

környezetnek, tudatosan és lépésről lépésre megtervezett pedagógiai beavatkozásnak, a jól működő 

motivációs bázisnak köszönhető. Sérülés-specifikus probléma, hogy az értékelés-minősítés 

közösségi megegyezésen alapuló, elvont szociális elvárásokat tartalmazó formája számukra nem 

motiváló és információértékű. A konkrét, azonnali és folyamatos visszajelzés viszont jól érthető, 

informatív, ezért az egyéni képességeknek megfelelő szintű értékelési rendszer hatékony az 

önértékelés, önkontroll kialakításában. A visszajelzés lehetőleg pozitív tartalmú legyen, 

fogalmazódjon meg a tanuló számára, hogy miként lehetne sikeresebb.   
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Az értékelésnél minden esetben az a legfontosabb szempont, hogy a gyermek önállóbbá 

vált-e, és hogy milyen mértékben képes ismereteit alkalmazni.  Ennek mérésére az informális 

pedagógiai felmérések különböző típusai szolgálnak (pl. Fejlődési Kérdőív, megfigyelés).   

A fokozatok a legutolsó minősítéshez viszonyított állapotot, valamint a tantárgyi 

tantervekben meghatározott tartalmak elsajátításának mértékét tükrözik.   

A szöveges értékelés értelmezéséhez kidolgoztuk az érdemjeggyel történő minősítés módját 

annak érdekében, hogy intézményváltáskor így is minősíteni tudjuk a tanulókat.   

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.   

Önállónak tekintendő a gyermek teljesítménye akkor is, ha valamely vizuális segédeszköz 

alkalmazásával éri azt el. A bizonyítványban az érdemjegy mellett minden esetben a gyermek adott 

félévi előmenetelét tartalmazó részletes pedagógiai jellemzésben kell összefoglalni a fejlesztés 

tartalmát és eredményeit.   

1-6. évfolyamon félévkor és év végén a részletes szöveges értékelés mellett a tanuló tudását az 

alábbiak szerint is minősítjük:  

 Kiválóan teljesített  

 Jól teljesített   

 Megfelelően teljesített  

 Felzárkóztatásra szorul    

A tanév közbeni feladatmegoldáshoz, szóbeli és írásbeli munkákhoz személyre szabott motivációs 

rendszert használunk.   

Sajátos pedagógiai módszerek 

A tanulásszervezés alapelvei   

 differenciálás   

 egyéni felmérés, tervezés és fejlesztés 

 tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas, egyénre szabott kezelése  
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 a problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek, énkép, önismeret 

fejlesztése  

 motiváló módszerek alkalmazása egyénre szabottan   

 

11.3. Készségfejlesztő iskolai csoport 

A 2016/2017-es tanévben induló középfokú képzés a Szakiskolai képzésbe bekapcsolódni 

nem tudó, autizmussal élő 8. évfolyamot sikeresen teljesítő tanulók képzési formája.  

 biztosítja az életkezdéshez való felkészülést 

 a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok 

elsajátítását 

 

Évfolyamai: 

 kettő közismereti képzést folytató évfolyam, 

 kettő, az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű 

betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam  

A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő 

kerettantervek szerinti oktatással megismételhetőek. 

 

Alapelvek a feladatok teljesítéséhez 

 A tanulási képesség sajátossága állandó, ezért a speciális nevelés során, az egyéni bánásmód 

és egyéni haladás elvét szükséges alkalmazni. 

 Elsősorban gyakorlati ismereteket kell oktatni. 

 Minimális elméleti ismeret elsajátíttatása során elsősorban tevékenységbe ágyazott 

ismeretbővítésre törekedni. 

 A kommunikációs és szociális képességeket folyamatosan kell fejleszteni. 

 A munkában megszokott munkaidő szerinti terheléshez fokozatosan kell hozzászoktatni a 

tanulókat, figyelembe véve egyéni terhelhetőségüket. 

 

A készségfejlesztő iskola általános célkitűzései 

 Az autizmussal élő tanulók szocializációjának segítése, a munkavégzéshez 

szükséges kötöttségek, szabályok interiorizált elsajátíttatása, a későbbi rehabilitációs, 

illetve védett munkahelyeken történő munkavégzés képességének elősegítésére. 
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 Olyan egyszerű szakmai tevékenységek alapjainak elsajátíttatása, ami a 

rehabilitációs és védett munkahelyek legtöbbjében megtalálható. 

  Felkészítés a családi körben is végezhető egyszerű betanulást igénylő munkafolyamat 

végzésére, ami az autizmussal élő fiatal teljesebb életét, a társadalomban és a 

munkában való részvételét, ezzel együtt társadalmi habilitációját és rehabilitációját segíti 

elő. 

 Felkészítés arra, hogy képességeinek és állapotának megfelelően irányítással egyszerű 

betanulást igénylő munkafolyamatokat elvégezzen.  

 Váljon alkalmassá a huzamosabb, kitartó munkavégzésre. 

 

A képzés speciális sajátosságai 

 Minimális elméleti ismeretet igénylő tevékenység elsősorban tevékenységbe ágyazott 

ismeretszerzéssel történő elsajátíttatása. 

 Folyamatos szoktatás a munkában megszokott munkaidő szerinti terheléshez, 

 Figyelembe véve az autizmussal élő tanuló tűrőképességét és egyéni terhelhetőségét. 

 Az eddig megszerzett ismeretek lehetséges szinten tartása, fejlesztése. 

 Az egyéni képességek figyelembe vételével történő differenciált fejlesztés. 

 A gyógypedagógiai irányelvek szerinti korrektív, kompenzáló és rehabilitációs célú 

fejlesztés gyógypedagógus irányításával és a nevelőmunkát segítő szakember aktív  

részvételével. 
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12. UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI, UTAZÓ KONDUKTORI 

INTÉZMÉNYEGYSÉG 

 

 A 2013/2014-es tanévben létrehozott intézményegység célja az integráció szakmai-

módszertani támogatása Székesfehérvári Tankerületi Központ és a Székesfehérvári Járás területén 

integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók, valamint a többségi 

intézmények pedagógusai számára.  Minden sérülési, fogyatékossági területen megfelelő 

végzettséggel rendelkező utazó gyógypedagógusaink, konduktoraink a közvetlen, fejlesztő célú 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs foglalkozások mellett szakmai-módszertani, 

törvényességi, nevelési tanácsadást is nyújtanak.  

 Intézményünk kiemelt feladatként kezeli a lehetőség szerinti teljes ellátás biztosítását 

minden többségi intézményből érkező igény esetében.  

 

12. 1. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység személyi, tárgyi feltételei 

 

 Az integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógusok, 

konduktorok 

 Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs kötelező tanórai 

foglalkozások helyszíne a többségi intézmény által rendelkezésre bocsátott fejlesztő 

terem, tanterem 

 A sérülés, fogyatékosság típusának, a fejlesztendő területnek megfelelő fejlesztő és 

terápiás eszközök 

 A megfelelő helyiséggel nem rendelkező intézmények számára iskolánk három jól 

felszerelt mozgásfejlesztő termében ambuláns fejlesztést biztosítunk. Az integrációt 

segítő, intézményi tevékenységeket ebben az esetben is a fogadó intézményben 

végezzük. 

 A rehabilitációs úszás foglalkozásokat a Székesfehérvári Városi Uszodában tartjuk 
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12. 2. Az utazó gyógypedagógusi, konduktori tevékenység formái 

 

 Egyéni és csoportos habilitációs–rehabilitációs foglalkozás a többségi intézményben 

 Konzultáció a többségi pedagógusok, tanácsadás az integrált gyermekek, tanulók szülei 

számára 

 Együttműködés a szakértői véleményen, pedagógiai diagnosztikus méréseken, tanórai 

tapasztalatokon alapuló egyéni fejlesztési terv elkészítésében    

 

Az utazó gyógypedagógiai tevékenység során arra törekszünk, hogy valamennyi tanuló 

részvételét biztosítsuk a tanulási folyamatban. Egyfelől azzal, hogy megalapozzuk a tanulást a 

kognitív képességek, tanulási stratégia fejlesztésével, másfelől azzal, hogy támogatjuk a fogadó 

pedagógusokat abban, hogy a habilitációs – rehabilitációs szemlélet és módszertani tudás a tanórába 

építve valósuljon meg, hangsúlyozottabbá váljék az egyéni különbségek figyelembe vétele, az 

individualizált oktatás. A pedagógiai többlettámogatás célja az érintett tanulók intenzívebb 

képességfejlődése, a tanulási kudarcok, korai, végzettség nélkül iskolaelhagyás csökkenése, és nem 

utolsó sorban a pedagógusok módszertani kultúrájának bővülése. 

 

12.3.  Az utazó gyógypedagógus, utazó konduktor kompetenciája, a tevékenység szakmai 

          protokollja 

 

A gyógypedagógusaink, konduktoraink a sajátos nevelési igényű, különtámogatást igénylő 

gyermekek, tanulók speciális oktatási, nevelési és fejlesztési szükségleteinek kielégítésére képesített 

szakemberek. Munkáját részletesen szabályozott munkaköri leírás és szakmai protokoll alapján 

végzik.  

 

A fejlesztő, habilitációs, rehabilitációs tevékenység eljárásrendje, főbb tartalma:  

 Felveszi a kapcsolatot az intézmény vezetőjével, az SNI koordinátorral, a fogadó 

pedagógusokkal. Az igények alapján közösen meghatározzák a segítő szerepkör 

alapjait. 

 Megismeri a gyermek diagnózisát, a gyermeket, tanulmányi és egyéb körülményeiről 

tájékozódik. 

 Segít a szakvélemény értelmezésében, fejlesztő feladatok meghatározásában. 
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 A fogadó pedagógus információi, a szakvélemény és a gyermek képességeinek, 

készségeinek felmérése alapján együttműködik a többségi pedagógusokkal az egyéni 

fejlesztési terv elkészítésében 

 Az ellátott gyermekek, tanulók fejlesztési igényei alapján egészségügyi és pedagógiai 

célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat vezet. 

 A fogadó pedagógus hozzájárulásával hospitál a tanórákon, hogy a sajátos nevelési 

igényű gyermeket tanórai környezetben is megfigyelhesse, segíthesse. Megfigyeli a 

gyermek szabadidős tevékenységét is. 

 Fejlesztő feladatsorok elkészítésével segítséget nyújt az osztályban tanító pedagógusnak 

a differenciáláshoz. Javaslatot tesz a differenciált foglalkoztatás formáira. 

 Segítséget ad az oktatási és terápiás eszköztár, médiatár, játéktár, vonatkozó 

szakirodalom megismertetésében. (Az EGYMI saját eszköztárával, szakirodalmi 

gyűjteményével, saját publikációival, kiadványaival, online folyóirattal áll az integráló 

pedagógusok rendelkezésére). 

 Évente két alkalommal fogadóórán tájékoztatja a szülőket gyermekük fejlődéséről, elért 

eredményeiről, a fejlesztés területeiről és fejlesztő tevékenységekről az egyéni 

fejlesztési terv értelmezésével. 

 Tevékenységét Forgalmi naplóban adminisztrálja, melyet havonta szignáltat a fogadó 

intézmény vezetőjével 

 Rendszeresen konzultál az integráló pedagógusokkal, SNI koordinátorokkal a felmerülő 

feladatokról, problémákról, egyeztet a feléje irányuló elvárásokkal kapcsolatban. 

 

 Utazó gyógypedagógusaink, konduktoraink klinikai gyakorlatvezetőjeként közreműködnek 

főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának megszerzésében, a gyógypedagógus hivatásra való 

felkészítésben.  
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13. TANKERÜLETI INTÉZMÉNYKÖZI GYÓGYPEDAGÓGIAI, 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

Jogszabályi előírásoknak megfelelően, a Székesfehérvári Tankerületi Központ 

támogatásával és együttműködésével 2017-ben alakult meg a munkaközösség a Székesfehérvári 

Tankerületi Központ működési területén található köznevelési intézményekben dolgozó, 

együttnevelést segítő pedagógusok részvételével.  

Intézményünk utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori intézményegységének vezetője 

látja el a munkaközösség vezetői feladatokat a következő öt tanévben. Egy fő utazó 

gyógypedagógusunk delegáltként vesz részt, képviselve intézményünket.  

Az éves munkaterv alapján végzett tevékenységet saját szakterületén, ellátott intézményében 

minden utazó gyógypedagógusunk, konduktorunk igény és lehetőség szerint segíti.  

 

A Munkaközösség főbb céljai, feladatai 

 

 Az utazó gyógypedagógusi, konduktív pedagógusi hálózat és az intézményi főállású 

gyógypedagógusok, konduktorok együttműködési formáinak, lehetőségeinek 

összehangolása 

 Egységes szakmai eljárás alapján történjen a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

fejlesztő, integrációt segítő tevékenység 

 Szakmai-módszertani tudás fejlesztése, eszközhasználati, terápiás ismeretek megosztása, 

átadása a többségi pedagógusoknak a sajátos nevelési igényű tanulók tanórai részvételének, 

sikeres előrehaladásának érdekében 

 Segítségnyújtás a lemorzsolódás csökkentésében, az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, 

szülőkkel való együttműködés formáinak, tartalmának kidolgozásával 

 Egyéni fejlesztési tervek formai, tartalmi elemeinek kimunkálása, egységesítése, átadása a 

többségi pedagógusoknak. Ennek érdekében szakmai-módszertani segítségnyújtás a 

szakértői vélemény értelmezése, pedagógiai diagnosztikai módszerek megosztása 

érdekében, a gyógypedagógus együttműködésével az egyéni fejlesztési tervek 

elkészítésében a többségi pedagógus team munkájának összehangolása 
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14 . BÁZISINTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS 

 

 A 2016/2017-es tanévben sikerrel pályáztunk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre.  

Szándékunk, hogy intézményünk jelentős innovációs, pályázati és folyamatos szakmai megújulást 

célzó működése nyomán mások számára mintát, modellt nyújtó, adaptálható tudásbázisunkat és 

gyakorlatunkat bemutassuk az érdeklődő iskolák számára.  A speciális gyógypedagógiai és 

módszertani eredményeink a társintézmények és – kilépve a szegregált intézményi keretek közül -, 

mára már a közoktatás széles spektrumára kínálnak hasznosítható tudást az óvodától a 

középiskoláig. Bázisintézményi működésünk célja, hogy forrásközpontként, tervezett és szervezett 

formában nyújtson lehetőséget ezek átvételére, alkalmazására. Célunk igény szerint segítséget 

nyújtani az egyenlő hozzáférést, esélyegyenlőséget biztosító, pedagógiai fejlesztési folyamatokat 

ösztönző pedagógiai-módszertani kultúra alakításában.  

 Szeretnénk szakmai és társadalmi kapcsolatrendszerünket újakkal bővíteni, széleskörű 

hálózati tanulás részesei lenni.  A közös út, közös munka számunkra is fontos tapasztalatot jelent, 

amely segíti további szakmai fejlődésünket, újabb célok kitűzésére, újabb átadható eredmények 

elérésére kínál lehetőséget. 

 Bázisintézményi feladatainkat, tevékenységeinket nyilvános, honlapunkon közzétett 

Bázisintézményi Munkaterv alapján végezzük.  
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15. AZ OKTATÁS, NEVELÉS, FEJLESZTÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS 

SEGÍTÉSE 
 

15. 1. Könyv- és eszköztár 

Intézményünk könyvtár, eszköz- és médiatárral rendelkezik, amely pedagógusaink és a 

többségi intézmények, valamint a szülők számára egyaránt kölcsönözhető. A sérülés specifikus 

fejlesztő eszközök, játékok, testközeli és test távoli segédeszközök fejlesztési területenként 

katalogizált formában érhetők el. 

 

15. 2. Arany Hétfő  –  Inklúziót segítő szakmai műhely 

A szakmai-módszertani műhelyt az integrációban közvetve vagy közvetlenül részt vevő 

pedagógusok és egyéb szakemberek, érintett szülők számára indítottuk 2005-ben. A programok 

tervezése során figyelembe vesszük partnereink kéréseit, igényeit. A tartalomtól függően a 

rendezvény kiegészül eszközbemutatóval, kiállítással, szakirodalom ajánlásokkal. Elsősorban a napi 

pedagógiai tevékenységet segítő, gyakorlatorientált segítségnyújtásra törekszünk: 

 előadás 

 eszközbemutató  

 konzultáció 

 tanácsadás 

 műhelymunka 

 fejlesztő eszköz készítése 

 kiadvány 

 kiállítás 

 

15.3. Segéd-Kezek szakmai-módszertani folyóirat 

 A folyóirat nyomtatott formában, és honlapunkon mindenki számára elérhető módon nyújt 

segítséget szegregált és integrált neveléssel, oktatással összefüggő témákban.    

 

15.4. Arany Téka Gyógypedagógiai Módszertani Füzetek 

 

Az egy-egy gyógypedagógiai témát, gyakorlatot, terápiát megjelenítő köteteket adott 

szakterületen jártas, gyakorlatot szerző gyógypedagógusok készítették. Könyvtárunk 

olvasótermében kézikönyvként használhatók.   
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16. STRATÉGIAI CÉLOK – JÖVŐKÉP 

 

Célunk, hogy az iskolában minden gyermek, tanuló a speciális nevelési szükségleteihez 

igazodó legjobb gyógypedagógiai ellátásban részesüljön és a megszerzett ismeretek birtokában, 

minél többen jussanak el a továbbtanulás lehetőségéhez és tanulmányai eredményes befejezéséhez. 

Fő célként az értékek megőrzését, az innovációra való törekvést és a biztonságos működést 

jelölöm meg, külső kapcsolataink - segítő szervezetek, szponzorok – további ápolása és elmélyítése 

mellett. 

Infrastrukturális fejlesztés 

 Szükséges a Székhelyintézmény teljes körű felújítása az oktatás-nevelés tárgyi és 

környezeti feltételeinek javítása érdekében. Városképi szempontból is fontos a 

történelmi belvároshoz közel álló épület külső megújítása.   

 

Szakmai-módszertani fejlesztés 

 Pályázatokon való részvétel  

 Az EFOP 3.1.6. kedvező elbírálása esetén az abban tervezett szakmai fejlesztések 

minden intézményegységünk számára szakmai továbblépést, megújulást jelenthet  

 Beiskolázási tervünket szakmai-ellátási igényeink alapján tervezzük  

 Belső képzések erősítése, szakmai tudásmegosztás 

 Hálózati tanulás a Bázisintézményi működés és az Intézményközi, tankerületi 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai munkaközösségben való részvétellel 

 

 Eszközfejlesztés 

 Pályázatokon való részvétel  

 Az EFOP 3.1.6. kedvező elbírálása esetén az abban tervezett eszközfejlesztések, 

beszerzések  minden intézményegységünk számára hatékonyabb, támogatott fejlesztő 

munkát eredményez 

 A digitális taneszközök bővítése, táblákhoz programok vásárlása, írása 

 Biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése a szakképzésben 
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Az iskolák életében a társadalmi változások új kihívásokat, elvárásokat 

eredményeztek. Az iskola közszolgálati feladatot ellátó intézmény, melynek 

tervszerűnek kell lennie.  

A pontos, kidolgozott célrendszer elengedhetetlen. Azonban nemcsak az új 

kihívásoknak kell megfelelni, hanem meg kell őrizni és tovább kell vinni a meglévő 

értékeket és hagyományokat.  
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