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I. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelését és oktatását segítő, a 

fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program  

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő, tanulási 

zavarokkal, illetve részképesség-zavarokkal küzdő gyerekek felzárkóztatására és fejlesztésére 

nagy hangsúlyt fektetünk.  Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a gyengébben 

teljesítők felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli felzárkóztató 

foglalkozások segítik.  

Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére irányuló órákat szervezünk és tartunk.  

Az 5-7. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók számára 

felzárkóztató, korrepetáló, képességfejlesztő órákat szervezünk.  

A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt 

elérő tanulók részére felzárkóztató, képesség fejlesztő órákat tartunk.  

Fejlesztő programunk megvalósítását gyógypedagógus látja el. 

 

I/1. Tevékenységi területek, lehetőségek: 

– Az alapkészségek mindennapos fejlesztése.  

– Rugalmas, a tanulók szintjéhez igazodó követelményrendszerrel, a tananyag feldol-

gozásának speciális módszereivel, a tananyag szükség szerinti átrendezésével biztosítani 

a tantervi minimum teljesítését.  

– Speciálisan kiscsoportos vagy egyéni felzárkózató foglalkozások szervezése.  

– Folyamatos korrekció, ellenőrzés, értékelés, önértékelés.  

 

I/2. Tevékenységi formák:  

Tanórán belül törekszünk  

- az egyéni képességekhez igazodó munkaformák,  

- egyéni fejlesztés, értékelés,  

- csoportos fejlesztés,  

- tanórai differenciálás,  

- kooperatív munkaformák alkalmazására.  

Tanórán kívül működik  

- napköziotthon,  

- tanulószoba,  

- múzeumlátogatás, könyvtárhasználat, színházlátogatás,  

- tanulmányi kirándulások,  

- egyéni, kiscsoportos rehabilitáció,  

- fejlesztő foglalkozások,  

- felzárkóztatás.  

 

II. Az alapfokú oktatás megvalósítása mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrált oktatásának irányelvei, céljai, feladatai  

 

Intézményünk feladatának tartja az enyhe értelmi fogyatékosok, az asperger szindrómás, a 

beszédfogyatékos és a tanulási (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) és magatartászavaros 

gyermekek integrációját. Feladatvállalásunk a következő alapokon nyugszik: az integráció 

gondolata a humánus alapértékek elfogadását jelenti és a fogyatékosság fogalmának 

újragondolását feltételezi. Fontos annak felismerése és a tanulókkal való felismertetése is, 

hogy átmenetileg vagy tartósan bárki szorulhat speciális segítségre, hogy mindannyian 
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"különbözőek vagyunk", s ez a sokszínűség nem negatívumot, hanem pozitívumokat jelent a 

közösségek és a társadalom számára.  

Az integráció pozitív magatartásmintákat közvetít. A speciális szükségletű gyermeket reális 

önértékelésre, képességei maximális kibontakoztatására serkenti, a nem sérült gyermekek 

pedig megtanulják a hozzájuk való alkalmazkodást, a segítségnyújtást. Ez pedig hosszú távon 

az előítéletek enyhüléséhez, a "másság" értékeinek társadalmi méretű elismeréséhez vezethet.  

A sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő 

- integrált – oktatása valósul meg intézményünkben.  

Az együttnevelés során fontos feladatunknak tekintjük az iskola pedagógusainak, a szülők és 

a tanulók közösségének felkészítését a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.  

Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesül.  

Nevelő-oktató munkánkat a hagyományos pedagógiai elveken túl a sajátos nevelési igényű 

gyermekek iskolai fejlesztésének irányelvei determinálják.  

Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű 

gyermekek személyisége minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képesek 

legyenek a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeiket megvalósítva 

kiegyensúlyozott, boldog életet élni.  

 

II/1. A sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének során a legfontosabb szempontok:  

 az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása,  

 a sérült részképességek folyamatos fejlesztése,  

 egyéni szükségletek,  

 társadalmi beillesztés.  
Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól 

érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol 

minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva.  

A követelmények elsajátíttatása a figyelem, a beszéd, nyelvi és egyéb tanulási zavarok 

kompenzálása és megszüntetése érdekében végzett folyamatos korrekciós, habilitációs, reha-

bilitációs, egyéni és kiscsoportos  foglalkozásokon történik saját szakembereink segítségével.  

 

II/2. A következő pedagógiai alapelvek megvalósítására törekszünk:  

 a sérült személyiség fejlesztése gyógypedagógiai eszközökkel,  

  a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele az 
oktatás és nevelés folyamatában,  

 egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele,  

 támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban, az emberi törekvésekben,  

 a speciális nevelési szükségletek kielégítése a nevelés-oktatás minden területén.  

 

II/3. Ennek érdekében a következő célokat tűztük ki:  

 a sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése a hiányosan működő pszichés 
funkciók, sérült részképességek terápiás jellegű korrekciójával,  

 a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és rehabilitációs 
eljárásokkal,  

 az általános műveltség megalapozása,  

 az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése az önálló 
életvezetési technikák elsajátításával, gyakorlásával, toleráns magatartás kialakítása a 

személyiség gazdagításával, az általános emberi értékek és normák elfogadtatásával.  
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III. Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás fő feladatai a sajátos nevelési igényű 

gyermekek szempontjából:  
 

 az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az évfolyamok, 
osztályfokok, tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek figyelembe vételével,  

 a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott terápiás 

jellegű korrekciójával,  

 az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az 
egyének kondícióinak megfelelően,  

 a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása,  

 a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori 

pedagógiai tevékenység kívánalmainak megfelelően,  

 

III/1. A pedagógiai célkitűzések, feladatok eszközei és eljárásai  
Az oktatás-nevelés területén eszköznek tekintjük a tanítási órákat és a tanításon kívüli órákat, 

a fejlesztő foglalkozásokat a közös és a részletes követelmények érvényesítésére.  

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása során szoros együttműködést 

megvalósítására törekszünk:  

- a gyermek diagnózisát felállító szakértői bizottság,  

- a pedagógusok munkáját segítő gyógypedagógus,  

- az osztálytanítók,  

- a napközis nevelők,  

- és a szülők között.  

 

III/1/1. Az iskola gyógypedagógusa a szakértői bizottság diagnózisa és a gyógypedagógus 

által készített egyéni fejlesztése terv alapján végzi rehabilitációs-habilitációs munkáját. 

Segítséget nyújt a gyermek tanítóinak, tanárainak a diagnózis értelmezéséhez, a tanuláshoz 

szükséges segédeszközök, speciális fejlesztő programok kiválasztásához, javaslatot tesz 

gyógypedagógiai módszerek alkalmazására. Figyelemmel kíséri a gyermek haladását. A 

szülők számára segítséget nyújt a diagnózis értelmezéséhez, konzultál a szülővel a fejlesztés 

eredményeiről, segíti a szőlőt a probléma elfogadásában, a gyermekkel szembeni reális 

elvárások kialakításában.  

 

III/1/2. A tanító, a szaktanár a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi 

tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait;  

o Az oktatás során individuális módszereket, technikákat (differenciált foglalkoztatás, 

kooperatív csoport és páros munka, fejlesztő programok, speciális tankönyvek, 

feladatlapok, eszközök) alkalmaz.  

o A közösségépítés során személyes példájával segíti a sajátos nevelési igényű gyermek 

osztályközösségbe való befogadását.  

o A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően érvényesíti a méltányos 

számonkérési, értékelési ill. átmeneti felmentési lehetőségeket minden esetben a 

gyermek távlati érdekeinek figyelembevételével.  

III/2. A sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének során a legfontosabb szempontok:  

 az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása,  

 a sérült részképességek folyamatos fejlesztése,  

 egyéni szükségletek,  

 társadalmi beillesztés  
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Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól 

érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol 

minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva.  

 

III/3. Minden tanulónknak szükségleteihez igazodva és a szakértői véleményben 

előírtaknak megfelelően biztosítjuk a rehabilitációs időkeretet.  

A pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások fajtáit és óraszámát – az éves 

órakeret függvényében, a rászoruló tanulók szükségleteinek ismeretében – tanévenként 

munkatervben rögzítjük, a konkrét fejlesztési órarendeket is tanév elején állítjuk össze.  

o A habilitációs - rehabilitációs foglakozások egyéni vagy csoportos formában is 

tarthatók.  

o A foglalkozás a gyermek képességeinek, a fejletlen vagy sérült funkcióinak 

feltérképezésével indul.  

o A fentiek ismeretében fejlesztési terv készül.  

o A foglalkozások anyagának, tapasztalatainak feljegyzése folyamatosan történik.  

Az intézmény minden tanév végén (június 30-ig) jelzi az illetékes Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felé azoknak a tanulóknak az adatait, akinek a 

következő tanévben kötelező felülvizsgálatuk lesz.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációjára és rehabilitációjára, illetve tantárgyankénti 

előmenetelére vonatkozó egyéni fejlesztési terveket – az irányelvek, a szakértői vélemény és a 

habilitációs-rehabilitációs órát tartó gyógypedagógus közreműködésével és által – az adott 

tanév megkezdésekor el kell készíteni szeptember 30-ig (3 vagy 5 hónapra előre) és 

osztályonként tanulói mappákban az éves oktatási, foglalkozási tervek irataival együtt kell 

tárolni. Tanév végén a fejlesztést végző szakember a tanulóról annak osztályfőnökével 

konzultál, mely bekerül a tanulók év végi jellemzésébe. 

A gyógypedagógus a foglalkozásokat az egyéni fejlődési lapon  dokumentálja. Ebben rögzíti 

a tanulóval feldoldozott anyagot napi/heti bontásban és az év végi állapotot rögzíti. 

 

IV. A fejlesztés szervezeti keretei  
 

A tanulók habilitációs-rehabilitációs foglalkozásainak időbeosztását a gyógypedagógus az 

osztálytanítókkal, osztályfőnökökkel konzultálva határozza meg.  

 

A fejlesztő foglalkozás lehet:  

 

IV/1.  Egyéni rehabilitáció, foglalkozás:  
Lényeges, hogy a foglalkozások helye és ideje állandó legyen, így hozzájárulhatunk egy 

megfelelő napi ritmus kialakításához.  

Formái: gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia, egyéni tantárgyi korrepetálás. 

 

IV/2. Kiscsoportos fejlesztés:  
A csoportok megszervezésekor meghatározó szempont, hogy azonos vagy hasonló fejlettségi 

szinten álló tanulókból, illetve azonos vagy hasonló nehézségekkel küzdő tanulókból 

szervezzünk homogén csoportokat.  

Formái: gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia, tantárgyi korrepetálás. 
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V. A tanórai és a tanórán kívüli fejlesztés kiemelt területei  
 

V/1.Az anyanyelvi fejlesztésben különös hangsúlyt kap:  

- a testséma biztonságának kialakítása,  

- a téri és idői relációk kialakítása praktikus és verbális szinten,  

- a balról-jobbra való haladási irány rögzítése,  

- a vizuomotoros koordináció gyakorlása,  

- a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,  

- a dyslexia prevenció keretében az előkészítő jellegű első osztályban a népi játékokon, 

gyermekverseken, népdalokon keresztül az egyenletes lüktetés kialakítása, ritmuskészség 

fejlesztése, a mozgás-beszéd koordinált működtetése,  

- az auditív és vizuális diszkrimináció és emlékezet fejlesztése,  

- az olvasási, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) hangoztató-elemző vagy dyslexia 

prevenciós módszerrel,  

- az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 

pályafutása alatt,  

- a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,  

- grafomotoros fejlesztés,  

- a helyes ejtés, a fonéma hallás fejlesztése,  

- hang- és betűegyeztetési gyakorlatok,  

- a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, memoriterek,  

- könytárhasználat,  

- számítógép, internet.  

Minden részterületen hosszabb begyakorlási, érési időszakot biztosítunk. Az anyanyelvi 

fejlesztés a nevelés minden színterén központi szerepet kap.  

 

V/2. A matematika fejlesztésében különös hangsúlyt kap:  

- a testséma kialakítása,  

- a téri relációk biztonsága,  

- a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,  

- a szerialitás erősítése,  

- számfogalmak kialakítása és bővítése,  

- az érzékelés, észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, 

intenzív fejlesztése,  

- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,  

- az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megerősítése, sokoldalú gyakorlásuk a 

már „birtokolt” számfogalmakkal építkező számkörökben,  

- a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása.  

 

V/3. A művészetek területen kiemelt szerepet kap:  

- az érzékelés, észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd a téri orientáció,  

- a mozgás-ritmus-beszéd koordináció,  

- a grafomotoros fejlesztés,  

- a szenzomotoros fejlesztés.  

 

V/4. A mozgásfejlesztés során kiemelt szerepet kap:  

- nagymozgások fejlesztése,  

- rugalmasság fejlesztése,  

- statikus, átmeneti és dinamikus egyensúly,  
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- testvonal átlépésének fejlesztése,  

- végtagszétválasztás,  

- ellentétes végtagmozgás fejlesztése,  

- testséma, téri orientáció,  

- ritmusfejlesztése,  

- szerialitás,  

- emlékezet,  

- mozgásutánzás,  

- finommotorika fejlesztésének előkészítése.  

 

V/5. A személyiségfejlesztés során kiemelt szerepet kap:  

- helyes önértékelés, az énkép erősítése,  

- az önbizalom erősítése,  

- a szociális kapcsolatrendszer kommunikációs eszköztárának növelése,  

- a hibás-hiányos helyzetfelismerés kompenzálása,  

- a tudatos önirányítás, önkontroll kifejlesztése,  

- az empátia fokozása, a másság elfogadtatása,  

- a kompenzáló és védekező mechanizmusok (extrém magatartás, beilleszkedési zavar, 

agresszió) csökkentése, illetve megszüntetése.  

 

V/6. Az élő idegen nyelv és a nemzetiségi nyelv  tanítása során kiemelt szerepet kap:  

- a játékosság,  

- mondókák, énekek, népi játékok tanítása,  

- az adott nyelvet beszélő népek hagyományainak megismerése.  

Az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, történik 

negyedik osztálytól, a nemzetiségi nyelv első évfolyamtól.  A számonkérés során vagy a 

szóbeliség, vagy az írásbeliség kerül előtérbe 

 

VI. Tanulói jogviszony, átjárhatóság az SNI gyermekek esetében  

 

A beiratkozás módja, folyamata  

 

Iskolánk nyitott minden tankötelezettségi korát elért, integráltan nevelhető sajátos nevelési 

igényű , az alpító okiratunkban rögzített gyermekek befogadására, akiket hozzánk irányít:  

- a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,  

- a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok.  

 

Széleskörű tájékoztatást adunk a fejlesztési lehetőségekről, szükség esetén segítő tanácsokkal 

látjuk el a szülőket, akiknek ismertetjük programunkat, napirendünket.  

Egyeztetjük nevelési elvárásainkat és elveinket.  

A beiratkozás folyamatos, de év közben csak a már működő osztályok struktúráját, létszámát, 

a biztosítható fejlesztési órák keretét szem előtt tartva tudunk gyermeket fogadni.  

A beiratkozása szakértői bizottság kijelölése alapján mindenkor a szülő kérésére történik.  

 

VII.  Fejlesztési elvek területenként 

 

VII/1. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

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

felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a 
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szociális, kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának speciális módszerekkel 

történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 

A foglalkozásokat kizárólag gyógypedagógus tarthatja.  

Kiemelt célunk: 

 A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az infor-
máció átadására a gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól 

leginkább független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számí-

tógépes oktatás stb.). Ugyanakkor a tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak elfoga-

dása, illetve megértése fontos tanítási cél (pl. a csoportos, illetve „frontális” tanítási 

helyzetben való tanulás). 

 A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető a kognitív-

viselkedésterápia módszereinek alkalmazása. 

 

VII/2. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 

súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei  
A részképesség zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése gyógy-

pedagógiai tanár, terapeuta (elsősorban logopédus, pszichopedagógus) közreműködésével 

valósul meg.  

A részképesség zavarok jellegének megfelelően a gyermekek iskolai oktatásában érvénye-

sítjük a számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló 

szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, tantárgy-

részekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét.  

Iskolai nevelésük, oktatásuk során kiemelt feladataként kezeljük:  

- az egészséges énkép és önbizalom kialakítását,  

- a kudarctűrő-képesség növelését,  

- az önállóságra nevelést.  

 

VII/3. Diszlexia, diszgráfia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok  
Iskolás korban az olvasás- és írászavarok javításának feladata kialakítani a tanulóban az 

intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, 

fejleszteni kifejező készségét, segíteni az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek 

megszerzésében.  

A gyermekeknél az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, 

nyújtott ütemű, hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, 

valamint a vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel történik.  

Nagy hangsúlyt fektetünk az aktív szókincs, a beszédkészség, a szövegértés, a testséma, téri 

tájékozódás, a vizuomotoros koordináció fejlesztésére.  

 

VII/4. Diszkalkulia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok  
A matematika tanítása során nagy hangsúlyt fektetünk az érzékelés-észlelés, a figyelem, az 

emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztésére, a matematikai 

nyelv tudatosítására, a szerialitás erősítésére, a testséma, a téri relációk biztonságára. 

A számolási zavarokkal küzdő gyermekek esetében a tananyag elsajátítása  több gyakorlási 

lehetőséget biztosítunk.  

A szám- és műveletfogalmak kialakításakor, a számolási készség fejlesztése során a 

manipuláció előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében segítő-kompenzáló 

matematikai eszközök (kis tárgyak, korongok-korongképek, számolótáblák, egyéb segítő 

szimbólumok, ujjak) használata megengedett. Törekszünk arra, hogy a fokozott mennyiségű 
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gyakorlás során a gyermekek megtalálják és megtanulják alkalmazni az egyéni 

sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő technikákat, eljárásokat. 

  

VII/5. Hiperkinetikus zavarok, aktivitászavarok, figyelemzavar esetében kiemelt fejlesz-

tési célok, feladatok  
A gyermek nevelése-fejlesztése-tanítása során nagyon fontos a szoros kapcsolat a tanító, a 

gyógypedagógus (lehetőség szerint pszichopedagógus) és a szülői ház között.  

A gyermek képességeinek, terhelhetőségének és érdeklődésének megismerésével a pedagógus 

ki tudja alakítani az egyénre szabott követelményrendszert, mind a gyermek viselkedését, 

mind tantárgyi tananyagot illetően.  

A gyakoroltatás, a számonkérés során a feladatok összeállításánál figyelembe vesszük a 

tanuló gyengébb monotónia-tűrését, fáradékonyságát  

Pszichés funkcióinak fejlődését gyakori pozitív visszajelzésekkel segítjük.  

 

VII/6. A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai 

fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai  
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, 

melynek során a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást 

erősítve fejlődnek.  

Az anyanyelvi tárgyak tanítása során igyekszünk sok mondókát, gyermekverset tanítani, 

mozgással, ritmizálással kisérve.  

 

VII/7. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének alapelvei, célja és 

kiemelt feladatai  
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése, oktatása a fogyatékosság típusának 

megfelelő szakos gyógypedagógus bevonásával történik.  

A nevelésükhöz biztosított feltételek:  

 a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta 
foglalkoztatása,  

 speciális tanterv, tankönyv és más segédletek,  

 a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások 
biztosítása,  

 egyénre szabott haladási tempó és követelményrendszer kialakítása a szakértői 
véleménynek megfelelően,  

 hosszabb időkeret biztosítása egy-egy tanév tanagyának elsajátíttatására.  

o Amennyiben a gyermek nem érte el a következő osztályfokba lépéshez szükséges 

szintet és a gyermek elsős, akkor az első osztályban töltött tanulmánya előkészítő 

jellegűnek számíthat. Részére biztosított, hogy két év alatt végezze el az első osztályt. A 

szülővel való konzultáció során mindig feltárjuk a gyermek további fejlődésének 

véleményünk szerint leghatékonyabb útját.  

o A szülő - írásban benyújtott kérelme alapján –közös döntéssel biztosítjuk az 

osztályismétlés lehetőségét is.  

o Az értékelés alóli felmentés lehetőségét a mindenkori érvényben levő Közoktatási 
Törvény értelmében biztosítjuk.  
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VIII. A sajátos nevelési igényű tanulók tantárgyi teljesítményének értékelése  
 

Alapvető cél a tanulók önértékelésének fejlesztetése, kritikus gondolkodásuk kialakítása, 

egymás munkájának elismerése, a hibák kíméletes, javító szándékkal történő megfo-

galmazása. A tévedések megbeszélése, kijavítása közösen történik. A hibák elfogadása, a 

tanulási folyamat részeként való kezelése a biztonság érzését nyújtja, mentesíti a gyerekeket a 

szorongástól.  

A teljesíthető tevékenység biztosítja az örömteli, kudarc nélküli tanulás lehetőségét, 

ugyanakkor az elért teljesítmény értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül az adott gyer-

mek aktuális teljesítőképessége, az, hogy saját lehetőségeit mennyire használta ki a munka, a 

feladat elvégzése érdekében.  

Elvünk, hogy az értékelés  

- ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be,  

- számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött,  

- tartalmazza, hogy a gyerek a saját lehetőségeit mennyire aknázta ki.  

Az értékelési szempontok összetettek, egy-egy tantárgyra, illetve a gyermek egész 

személyiségének fejlődésére koncentrálnak.  

A szöveges értékelés:  
- összhangban a NAT-tal, a pedagógiai programmal, a helyi tantervvel,  

 

IX.  Az iskolai beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a sajátos nevelési igényű 

tanulók tudásának értékelésében  

 

A tantárgyi számonkérések során a sajátos nevelési igényű tanulóink beszámoltatásának 

formáit és módjait részképesség zavaraikhoz igazítjuk. Az olvasási-írási nehézségekkel küzdő 

gyermekek számára biztosítjuk az írásbeli dolgozatok szóbeli feleletekkel történő kiváltását, 

illetve e gyermekeink számára célzottan több megszólalási lehetőséget adunk nemcsak a 

számonkérés, hanem a gyakorlás során is.  

Az írásbeli beszámoltatás során hosszabb időt biztosítunk egy-egy dolgozat elkészítésére, 

valamint indokolt esetben mi olvassuk fel a feladatlap utasításait (pl. környezetismeret, 

nyelvtan, matematika) a gyermek számára. A részképesség zavarokkal küzdő, s emiatt 

görcsös, szorongó gyermeknek lehetőséget nyújtunk az egyéni helyzetben, nem az 

osztályközösség előtt történő számonkérésekre is.  

A számolási nehézségekkel küzdő gyermekek a speciális segédeszközöket (korongok, 

pálcikák, számtábla) a dolgozatok során is használhatják  

Az iskolai számonkérések során a témazáró dolgozatok mellett minél nagyobb számban 

tesszük lehetővé gyermekeinknek, hogy tudásukról röpdolgozatok, szóbeli feleletek (egy-egy 

lecke anyagából) formájában is számot adjanak.  

 

X. A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének rendszere a sajátos 

nevelési igényű tanulók esetében  
 

Az értékelésnél figyelembe vesszük az elsődlegesen ill. másodlagosan kialakult magatartási, 

szocializációs problémákat. A gyermekek számára apró lépésekre lebontva teljesíthető 

szabályokat állítunk fel az adott csoport fejlettségi szintjének megfelelően.  

A szorgalom értékelésénél figyelembe vesszük a gyermek önmagához képest nyújtott 

teljesítményét, a tanuláshoz való viszonyát, a foglakozásokon tanúsított aktivitását, önkéntes 

feladatvállalásait és azok teljesítését. 
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XI. A közösségfejlesztés fontos feladatai a sajátos nevelési igényű gyermekek sikeres 

integrálása szempontjából  
 

– Az osztályon belüli együttműködések megszervezése, személyiségformáló hatásának 

(önzetlenség, barátság, segítségnyújtás, lelkiismeretesség, áldozatkészség) 

hasznosítása, továbbfejlesztése.  

– Az alkalmazkodás, beilleszkedés, a társakkal történő együttműködés, a közösségben 

vállalható szerep megtalálásának segítése, a kollektivitás fejlesztése.  

– A tanulók társas, rokonszenvi, közösségi kapcsolatainak alakítása, továbbfejlesztése.  

– Az önbizalom, önnevelés igényének felkeltése, a kezdeményezőképesség fejlesztése.  

– A magányos gyermekek bevonása a közös tevékenységekbe, beilleszkedésük segítése.  

 

XII. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló pedagógiai 

tevékenységek 
  

Szoros kapcsolat kialakítása az intézményhez tartozó óvodával azért, hogy az onnan 

beiskolázásra kerülő gyermekek kialakulóban lévő személyiségét megismerhessük, és a 

magatartási, beilleszkedési zavarokra utaló jelek alapján megfelelő, fejlesztő módon 

fordulhassanak pedagógusaink feléjük.  

Erősíteni kell a kapcsolatot a kerületi Nevelési Tanácsadóval annak érdekében, hogy a 

felmerülő magatartási és beilleszkedési zavarok szakszerű megállapítása után megfelelő 

iránymutatást kapjunk a tanulók megtámogatásához.  

Rendszeres kapcsolat kialakítása a kerület Gyermekjóléti Szolgálattal annak érdekében, hogy 

a családban generálódó beilleszkedési- és magatartási zavarok csökkentését, megelőzését a 

szolgálat életvezetési tanácsokkal segíthesse, illetve iskolapszichológus segítségének 

igénybevétele.  

Napköziotthoni nevelés, melynek során a tanulók elsajátíthatják az olyan magatartási 

formákat, melyek a szabadidő korrekt eltöltését, a közösségi kapcsolatok normalizálását 

segítik  

Családlátogatások annak érdekében, hogy a családokban felmerülő nevelési gondok 

megoldásában a pedagógus megsegíthesse a szülőket.  

Az iskolánkban egyre több gyermeknél kerül diagnosztizálásra beilleszkedési és magatarási 

zavar. Ennek lehet elsődlegesen organikus oka, mint például az idegrendszer gátló és serkentő 

hatásai egyensúlyának megbomlása miatt létrejövő hiperaktivitás esetében. Sokszor azonban a 

magatartási és beilleszkedési zavar másodlagosan keletkezik, a részképesség-gyengeségek 

talaján létrejövő tanulási zavarokra épülve. Gyakran tapasztalni, hogy a gyermek 

problémáinak gyökerét nem ismerik fel időben, sorozatos kudarcok érik az iskolában s emiatt 

gyakran otthon is, s végül valóban nem képes sehová sem beilleszkedni, ami súlyos esetben 

devianciához vezethet. Kiemelkedően fontos a szerepe a korai felismerésnek és 

segítségnyújtásnak, hogy ez az előbb felvázolt rossz kör, ez az önbeteljesítő jóslat ne lépjen 

működésbe. Iskolánk szakemberei ezért a magatartászavaros gyermek korai felfedezését és 

szakemberhez irányítását is fontos feladatuknak tartják.  


