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I. INTÉZMÉNYI ADATOK 
 
 
Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola 
 
Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. 
 
Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata 
 
Működési terület: általános iskola Budapest, XXII. kerület Baross Gábor telep és környéke 
/ beiskolázási körzet: az Alapító okirat melléklete szerint / 
 
Alaptevékenység: az Alapító okiratban meghatározottak szerint 
 
Alapító okirat száma, kelte: 112/2010. (04. 22.) 
 

II. BEVEZETÉS 
 
 A Baross Gábor Általános Iskola 2010-ben ünnepelte a 85. évfordulóját. Az „öreg 
iskola” falai között olyan pedagógiai munka folyik, ahol differenciált oktatással fejlesztjük a 
tanulók képességeit, logikus gondolkodását. 
 A tehetséges gyerekeket önálló ismeretszerzésre, önművelésre serkentjük, 
versenyeztetjük őket, pályázatokon való részvételüket támogatjuk, tehetséggondozó 
szakkörökre irányítjuk őket. A szorgalmas tanulók tudás iránti vágyát ösztönözzük, és 
képességeiknek megfelelően fokozatosan fejlesztjük őket. 
 A gyengébb képességű gyerekeket sok gyakorlással, türelemmel, fejlesztő módszerek 
segítségével minél több sikerhez juttatjuk, így is segítjük őket a képességük szerinti legjobb 
eredmények eléréséhez. 
 A tanulók életkori fejlettségi szintjének megfelelően készítjük őket az életre oly 
módon, hogy kialakítsuk bennük az egészséges életmód alapvető szokásait, a környezet 
védelmének igényét és helyes életvezetési szokásokat. 
 Helyes irányba tereljük viselkedéskultúrájukat. Megtanítjuk őket a polgári viselkedés 
alapvető szabályaira, intelligens társas kapcsolatok kialakítására. Arra törekszünk, hogy 
viselkedésük, jellemvonásaik képessé tegyék őket az Európai közösséghez való 
zökkenőmentes beilleszkedésre. 
 Igyekszünk felkelteni bennük a művészetek iránti igényt. 
 Élünk a személyiségfejlesztés minden lehetőségével, ezért számtalan szabadidős 
programot tervezünk. 
 Csatlakozásunk az Európai Unióba jelentőssé teszi, hogy ismerjük az EU oktatással 
kapcsolatos prioritásait, megfeleljünk ezeknek az elvárásoknak: 

- A társadalmi kohézió erősítése. 
- Az európai polgár identitásának megteremtése. 
- Élethosszig tartó tanulás megalapozása. 
- Használható tudás kialakítása, kompetenciák fejlesztése. 
- Az oktatás minőségének és hatékonyságának fejlesztése. 
- A modern informatikai és telekommunikációs eszközök alkalmazása. 

            - A nyelvtanulás ösztönzése, az idegen nyelven történő kommunikáció fejlesztése. 
 
Munkánkat partnerközpontú szemlélettel végezzük 
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Helyzetelemzés 
 
Személyi feltételek   
 
Tanulók 
 
 A gyermekközösség összetétele heterogén akár családi körülményeiket, akár a 
tanuláshoz való hozzáállásukat vizsgáljuk. Mi minden gyereket sajátunknak tekintünk, közös 
erőfeszítéssel próbáljuk eljuttatni őket a képességeiknek megfelelő legmagasabb szintre. 
 A gyerekek többsége családi házas övezetből jön, ezért nyugodtabbak, 
kiegyensúlyozottabbak, kevesebb a magatartási problémával küzdő gyerek. 
 A diákönkormányzat segíti a demokratikus szemlélet kialakulását, saját érdekének 
képviseletét, a közösségi nevelés egyik fő színtere. 
 
Szülők 
 
 A szülők iskolai végzettségét tekintve általában középfokú végzettséggel 
rendelkeznek, körülbelül 25%-uk felsőfokú végzettségű. Az alacsonyabb képesítéssel 
rendelkezők nagy része alkalmi munkából él vagy munkanélküli. 
 Az elmúlt években a szülői közösség iskolai élethez való hozzáállása jelentősen 
változott, aktív szerepet igényelnek és vállalnak benne. 
 
Dolgozók  
   
Az intézmény dolgozóinak száma a tanulólétszám függvénye: pedagógusok, adminisztratív 
dolgozók, technikai dolgozók biztosítják iskolánk zavartalan működését.  
 A tanárok túlnyomó része a kerületben lakik, a többség már hosszabb ideje iskolánk 
dolgozója. Jól ismerik a helyi körülményeket, a Baross Gábor telep történetét, az itt élő 
családokat, azok gondjait, örömeit. A pedagógus pálya elnőiesedése nálunk is megfigyelhető, 
kevés férfi kollégánk van. 
 Szakos ellátottságunk 100%-os. Az oktató-nevelő munkát egy félállású 
gyermekvédelmi felelős, egy főállású szabadidő szervező és egy könyvtáros segíti. A 
tantestület szakmai felkészültsége jó. 
 A tantestület tagjainak igénye van a fejlődésre, megújulásra, az elmúlt néhány évben 
kivétel nélkül mindenki részt vett valamilyen továbbképzésen, tanfolyamon. Különösen jónak 
tartom, hogy a nevelőtestület csaknem minden tagja tudja használni a számítógépet, bővítve 
ezzel módszertani, ismeretszerzési lehetőségeit.  
 Több kolléga tanult és tanul mérésmetodikát, kooperatív tanulásszervezést. Az ő 
tudásuk segíti a többieket is, hogy korszerű mérési módszerrel az összehasonlító elemzések 
során reálisan állapítsák meg a tanulók tudásszintjét. Erre alapozva végezzük a tanulók 
differenciált képességfejlesztését.  
 Iskolánkban 2007. szeptemberétől három munkaközösség tevékenykedik. Ezek 
munkáját a pedagógusok által választott munkaközösség-vezetők irányítják. 
 
Tárgyi feltételek 
 

Az 1989-ben befejezett felújítás óta az iskola épülete - különösen az elmúlt időszakban 
sokat szépült és korszerűsödött, szerkezeti változások azonban nem történtek. Ennek 
megfelelően továbbra is évfolyamonként két osztály befogadására alkalmas. Az alsó 
tagozatosok osztálytermeikben tanulnak, a felső tagozatosok szaktantermi rendszernek 
megfelelően vándorolnak. A tárgyi feltételek javítását folyamatosan végezzük, a kultúrált 
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környezet kialakításában – különösen az alsó tagozaton – egyre nagyobb szerepet vállalnak a 
szülők is. 

Igen büszkék vagyunk a korszerűen felszerelt informatika termünkre és új, tovább 
bővíthető nyelvi laborunkra, amelyek a kor igényeinek megfelelő számítástechnikai oktatást, 
valamint kiscsoportos nyelvoktatást tesznek lehetővé, ezzel is emelik oktatásunk 
hatékonyságát. 

Szaktantermeink közepesen felszereltek szemléltető, valamint audiovizuális 
eszközökkel, ezeket fenntartói, alapítványi segítséggel és pályázatok beadásával a mindenkori 
minimumfeltételeket figyelembe véve, a lehetőségekhez mérten folyamatosan kiegészítjük és 
korszerűsítjük.  

Az iskola tornaterme megfelel az elvárásoknak, a sporteszköz ellátásunk megfelelő. 
Az épülethez sportudvar is kapcsolódik, mely futballpályából és kosárlabda pályából áll. 
Ezen a területen található a napközisek szabadtéri játszórésze is. Az iskola belső udvara is jól 
használható szabadtéri játékokra. Iskolánknak ezen területei felújításra szorulnak. 

Az intézmény működését segíti az iskolai könyvtár is, ahol több mint 9000 kötetnyi 
könyv várja tanulóinkat. A könyveknek még nincs számítógépes nyilvántartása, ez a 
későbbiek során még megoldásra vár. Az olvasóteremmel egy légtérben levő kézikönyvtár 
rész helyben olvasásra, kutatómunkára is alkalmas. A médiatár eszközellátottsága jó 
színvonalú. Célunk, hogy a gyerekek és a pedagógusok minél nagyobb számban és 
folyamatosan vegyék igénybe ezeket a szolgáltatásokat.  

Ebédlőnk viszonylag kicsi, felszereltsége megfelelő. A tanulók étkeztetését több 
csoportban, ügyeletes tanárok segítségével tudjuk megoldani.  
 Elkészült iskolánk HACCP rendszernek megfelelő felmérése, aminek során 
bizonyossá vált, hogy tálalókonyhánk felszereltsége és állapota teljes felújításra szorul. 
Legfontosabb feladat a burkolatok cseréje, valamint melegítőpult beszerzése.  

A vizesblokkjaink felújítottak, igen kultúrált körülményeket teremtve ezzel a higiéniai 
szükségleteknek. A tiszta és rendezett környezet fegyelmez: gyakorlatilag megszűntek a 
firkálások, rongálások ezekben a helyiségekben. 

Az iskola belső homlokzata és az épület előtti járda az előző tanév során felújításra 
került, környezetünk ezzel is szépült. 

Az épület körül a nem aszfaltozott területeket már évek óta virágosítjuk, fásítjuk. Ez a 
tevékenység folyamatos, hiszen a növények öregszenek, esetleg nem viselik el az „iskolai 
hatásokat” . Továbbra is arra törekszünk, hogy tanulóink és dolgozóink tiszta,  kultúrált, 
növényekkel díszített környezetben éljék mindennapjaikat.  
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III. NEVELÉSI PROGRAM 

 
 
 Az 1999. évi törvénymódosítás 48.§-a alapján pedagógiai programunk szerves 
része a nevelési program, mely a helyi tantervvel szoros egységet alkot. 
 
Pedagógiai alapelveinket a következőképpen fogalmaztuk meg: 
 
Olyan iskola szeretnénk lenni, kívánunk maradni: 

- ahol korszerű, folyamatosan tovább bővíthető ismeretanyag megszerzését biztosítjuk, 
- ahol szilárd alapkészségeket alakítunk ki, 
- ahol az önművelés, önálló ismeretszerzés kialakulására, az ismeretanyag 

aktualizálására serkentjük tanulóinkat, 
- ahol a tudás mint érték jelenik meg minden tanuló értékrendjében, legyen cél 

számukra a képességeiknek megfelelő műveltség elérése, 
- ahol a tanulókban kialakul az életkoruknak megfelelő tanulási módszer 

kiválasztásának, alkalmazásának képessége, 
- ahol a gyerekek elsajátítják az egészséges életmód, egészségvédelem módszereit, 
- ahol demokratikus viselkedésformák alakulnak ki és erősödnek meg, 
- ahol fontos a pozitív közösségi viselkedés megerősítése, 
- ahol a tanulók olyan személyiséggé fejlődnek, akik hasznos tagjaivá válnak a 

társadalomnak, 
- ahol képesek lesznek szűkebb és tágabb környezetük védelmére, a szép elfogadására, 

óvására és megteremtésére, 
- ahol olyan tudás és ismeretanyag megszerzését biztosítjuk, mely segíti az egyént az 

európai normák elsajátításában, fejleszti kommunikációs készségüket, bővíti 
informatikai és idegen nyelvi ismereteiket, 

- ahol csökken az esélyegyenlőtlenség. 
 
 
 

Küldetésnyilatkozat 
         
 
   Célunk olyan általános iskola működtetése, amelyben a 8. évfolyam elvégzése 
után a tanulók képesek tanulmányaikat a számukra legmegfelelőbb középiskolában 
folytatni. Ennek megvalósítása érdekében az „öreg” iskola falai között tanulóinknak 
nyugodt, családias, kulturált környezetet és jó légkört biztosítunk. 
          A szakmailag jól felkészült, magukat folyamatosan továbbképző pedagógusok 
arra törekednek, hogy a gyermekeket egyéniségüknek, képességeiknek megfelelően 
fejlesszék együttműködve a szülői házzal. Mindezt azokkal a „Barossi” 
hagyományokkal, közösségfejlesztő szabadidős programokkal egészítjük ki, amelyeket a 
tanulókkal együttműködve valósítunk meg. 
          A felső tagozatban emeltszintű matematika oktatás folyik, amelyet az alsó 
tagozatban játékos, konkrét tapasztalatokra épülő ismeretszerzéssel alapozunk meg. 
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1. Nevelési, oktatási célok 
 
 Az intézményben végzett helyzetelemzés alapján célunk egy olyan nyolc évfolyamos, 
emelt szintű matematika oktatást végző általános iskola működtetése, amelyben a végzett 
tanulók képesek a tanulmányaikat képességeiknek, teljesítményüknek megfelelő típusú 
középiskolában folytatni. 
 
Nevelési – oktatási céljaink a következők: 
 
A 8. évfolyam elvégzése után iskolánkból kikerülő tanulók 

- technikai és életviteli műveltség alapjaival valamint információs kultúrával, 
- rendelkezzenek a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokások és magatartásmódok 

ismeretével és alkalmazási készségével, 
- legyenek képesek testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges, 

harmonikus életvitelre. 
 
 
2. A nevelő – oktató munka feladatai 
 
2.1. Nevelési feladatok 
 

- Magatartási és erkölcsi normák betarttatása és ezek folyamatos figyelemmel kísérése a 
házirend alapján. 

- Egészséges életmódra felkészítés, káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése. 
- A szociális érzékenység felkeltése, a diák – diák, tanár – diák kapcsolat minőségének 

javítása, egymás személyiségének életkörülményeinek jobb megismerése a tolerancia 
fokozásának érdekében. 

- Szűkebb környezetünk tisztántartása, az élő környezet védelme a tanulók elméleti és 
gyakorlati tudásának alkalmazásával. 

- A tanulók esztétikai érzékének folyamatos fejlesztése. 
- Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 
- A szociálisan rászoruló gyermekek és családjuk számára anyagi támogatás biztosítása 

az adott lehetőségeken belül: pl. tankönyvtámogatás, étkezési hozzájárulás   
- A tanulók képességeinek figyelembe vétele a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon: 

differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás segítségével. A matematika, 
informatika és idegen nyelv bontását a differenciált képességfejlesztés órakeretének 
terhére valósítjuk meg. 

- A nem szakrendszerű oktatás bevezetésével növeljük az alapozó funkció hatékonyságát. 
- A tanulók önismeretének fejlesztése a tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon és 

szabadidős tevékenységek során, ezzel is segítve a helyes pályaválasztást. 
- Egységes nevelési elvek alkalmazása a rendszeretet, az akaraterő, a kötelességtudat 

fejlődése érdekében. 
- A diákönkormányzat öntevékeny működésének biztosítása. 
- Erősíteni az állampolgári ismereteket, gyakorlati színtereket biztosítani, tanórai és 

tanórán kívüli szituációkat teremteni, valamint továbbfejleszteni a helyi társadalmi 
kapcsolatrendszert. 
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2.2. Oktatási feladatok 
 
Bevezető és kezdő szakasz (1.-4. évfolyam): A kezdő szakasz végére az alapkészségek 
kialakítása, megszilárdítása a cél. 
 

- Beszéd: kommunikáció, információk helyes használata, saját környezetben a 
mindennapi érintkezés nyelvi fordulatainak helyes alkalmazása. 

- Írás: igényes íráskép kialakítása, önellenőrzés, hibajavítás folyamatos gyakorlása. 
- Olvasás: olvasástechnika fejlesztése hangos és néma olvasással, az olvasás 

megszerettetése, biztos szövegértés és a könyvtárhasználat iránti igény megalapozása. 
- Számolás: az alapműveletek elsajátítása és megszilárdítása, a valóság és a matematika 

elemi kapcsolatainak kiépítése, matematikai problémamegoldó képesség megalapozása. 
 
Alapozó és fejlesztő szakasz (5.-8. évfolyam): A fejlesztő szakasz végére önálló ismeretszerzés, 
a tanulók képességének megfelelő kreativitás megalapozása, alapműveltség elemeinek 
megszerzése. 
 

- Logikus, rugalmas, fegyelmezett problémamegoldó gondolkodás megerősítése. 
- A követelményeknek megfelelő szövegértés, beszédkultúra, problémamegoldó 

gondolkodás megerősítése. 
- Egy idegen nyelv ismerete, hétköznapi helyzetekben történő alkalmazása. 
- Informatikai, kommunikációs, számítógépes ismeretek alapszintű elsajátítása, 

alkalmazása. 
 
2.3. Életkor szerint a legfontosabb feladataink 
 
Bevezető szakasz (1.-2. évfolyam) 
 

- az iskolai szokásrendszer kialakítása, 
- az egyéni képességek megismerése, 
- a tanuláshoz és a rendszeres munkához szoktatás fokozatosan, játékos formában, 
- az írás, az olvasás és a számolás terén az alapvető készségek kialakítása, 
- állandó motiválás, hogy a tanuló szeretettel végezze iskolai tevékenységét, 
- készségtárgyak keretében a kézügyesség és a mozgáskoordináció fejlesztése, 
- mindennapos testedzés, a rendszeres testedzésre való igény kialakítása, 
- kultúrált viselkedés és beszéd megalapozása, 
- együttműködési készség fejlesztése, 
- a közösségi élet alapvető szabályainak megismertetése és gyakorlása,(szülők, nevelők, 

társak iránti szeretet és tisztelet). 
 
Kezdő szakasz (3.-4. évfolyam) 
 

- az írás, olvasás, szövegértés, számolás és a helyes beszéd megalapozása, 
- az élő és az élettelen környezet iránti szeretet és felelősségérzet kialakítása, 
- a lakóhelyi környezet megismerése, 
- népünk múltjának, történetének megismerése, 
- a közös célok elfogadása és részvétel a megvalósításban, 
- egymás megbecsülése, egymással törődés kialakítása, 
- megtanítani a kiegyensúlyozott életvezetést, napirend helyes kialakítása, 
- a megfelelő értékrend felállítása, 
- egészségmegőrzés, helyes szokások megerősítése. 
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Alapozó szakasz (5.-6. évfolyam) 
 

- az egyéni tanulási módszerek kialakítása, 
- a természet- és környezetvédelem alapvető szabályainak megismertetése, azok 

betartása, 
- a kommunikáció elfogadott normáinak, helyes formáinak kialakítása, 
- megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő 

személyiségeit, hagyományait, hogy mindezek megbecsülésével a haza és a szülőföld 
szeretetére neveljük tanulóinkat, 

- egyéni és csoportos versenyszellem kialakítása, 
- a közösségi normatívák következetes betarttatása, 
- az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

 
Fejlesztő szakasz (7.-8. évfolyam) 
 

- az önálló véleményalkotás, a tisztelettudó véleménynyilvánítás készségének fejlesztése, 
- reális értékelés alapján alkotott kritikai készség kialakítása, 
- az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a 

technikára vonatkozóan olyan ismeretek közlése, melyek megalapozzák a tanulók 
műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és 
tágabb környezetükben. 

- Földünk globális problémáinak megismertetése és azok csökkentésének lehetőségei, 
- Annak elérése, hogy diákjaink körében a szorgalomnak, tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, 
- humánumra törekvés, tiszteljük az egyént és a közösséget, elsősorban személyes 

példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, 
az emberi jogok tiszteletben tartására, 

- a tárgyi tudás mellett lehetőséget adunk tanulóinknak mindazon képességek 
megszerzésére, melyek segítségével a tanuló tudását önmaga és mások számára is 
hasznosítani tudja. 

 
2.4. Kiemelt feladatok 
 

- Kompetencia alapú oktatás. 
- Az emelt szintű matematika csoportokban végzett tehetséggondozás. 
- A tanulók – képességeiknek megfelelő – differenciált fejlesztése. 
- Integrál nevelés. 

 
2.5. A nevelőtestület feladatai 
 
A törvényi szabályozáson kívül a nevelőtestület a következő feladatokat végzi: 
 

- A munkaközösségeknek havonta megbeszélés, tapasztalatcsere tartása. 
- Évente két alkalommal iskolai szakmai nap (nevelési értekezlet) tartása. 
- A továbbképzési terv szerinti részvétel az akkreditált tanfolyamokon. 
- Szakirodalom, szakmai sajtó folyamatos figyelemmel kísérése. 
- Szakmai konferenciákon való részvétel. 

 
Az állandó önképzésen kívül a fentiekkel kívánjuk elérni, hogy a pedagógusok szakmai, 
tudományos és módszertani ismeretei bővüljenek. 
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3. A nevelő – oktató munkában alkalmazott eszköz- és eljárásrendszer 
 
 Nevelési módszer a kitűzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljárás. Célja, 
hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív 
hatásokat.  
Egy-egy cél elérése érdekében a módszereket eljárási rendszerekben fogalmazzuk meg.  
 
3.1. A nevelés módszereit, eszközeit, eljárásait meghatározó tényezők 
 

- a nevelési módszerek elválaszthatatlanok a nevelés céljától, 
- alkalmazkodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, 

képességeihez, 
- alkalmazkodjon a pedagógusok személyiségéhez, pedagógiai kultúrájához, 

felkészültségéhez, vezetői stílusához, 
- alkalmazkodjon a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához. 

 
A pedagógiai munkánk során alkalmazott módszereinket a küldetésnyilatkozat alapértékeiből 
fogalmaztuk meg. 
 
Személyiségközpontúság, 
gyermekközpontúság 

Megértés, türelem, tolerancia, bizalom, 
támogatás 

Differenciált képességfejlesztés A tanulók képességeinek feltérképezése, a 
mérések eredményeinek felhasználásával 
nívócsoportok kialakítása, megbízás, 
gyakorlás, követelés, ellenőrzés, értékelés, 
pozitív megerősítés, dicséret, bíztatás 

Testi, lelki egészség Prevenció, felvilágosítás, elfogadás, 
tolerancia, szeretet, bizalom, nyugalom, 
rendszeres testedzés 

Családias légkör Esztétikus környezet, szeretet, odafigyelés, 
bizalom, nyugalom 

Környezetvédelem, környezetkultúra Megismerés, tapasztalat, felvilágosítás, 
tudatosítás, meggyőzés, példamutatás (pl. 
szelektív hulladékgyűjtés), tevékenykedtetés 

Demokratikus viselkedésformák, 
hagyománytisztelet, jó kapcsolatok 

Vitakészség, meggyőzés, beszélgetés, 
megértés, elfogadás, példaadás, bíztatás, 
elismerés, dicséret, jó tanár-diák, diák-diák 
kapcsolat 

 
 
3.2. Oktató- nevelő munkánk színterei 
 
Tanítási órák 
 
A tanítási órák megszervezése során kiemelten fontosnak tartjuk: 

- A tanulók motiválását. 
- A tanulói aktivitás biztosítását. 
- A differenciálást. 

 
Tanórán kívüli tevékenységek 
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- hagyományőrző tevékenységek, 
- diákönkormányzat, 
- napközi otthon, tanulószoba, 
- diákétkeztetés, 
- tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, 
- iskolai sportfoglalkozások, 
- szakkörök, 
- versenyek, vetélkedők, bemutatók, 
- szabadidős foglalkozások, 
- iskolai könyvtár, 
- az iskola létesítményeinek egyéni vagy csoportos használata, 
- kulturális programok. 

 
 
4.  A kulcskompetenciák fejlesztése  

 
Az iskolai műveltség tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a 

gazdaság, a versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió 
országaiban a kulcskompetenciák fogalmába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, 
amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és 
hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív 
szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához.  

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége 
van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 
beilleszkedéshez és a munkához. Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba 
fonódik: az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit.  

 
4.1. Anyanyelvi kommunikáció  
 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, 
tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és 
olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a 
társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a 
családi életben és a szabadidős tevékenységekben. 
 
Cél: Az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten alakuljanak ki és fejlődjenek a szükséges 
ismeretek, képességek, attitűdök  

A tanulók rendelkezzenek a megfelelő szókincscsel, valamint a nyelvtan és az egyes 
nyelvi funkciók (szóbeli kapcsolattartás fő típusai, az irodalmi és nem irodalmi szövegek, 
nyelvi stílusok fő sajátosságai, a nyelv és a kommunikáció változásainak ismerete különféle 
helyzetekben) ismeretével. 

A tanulók rendelkezzenek olyan a képességekkel, hogy különféle helyzetekben, 
szóban és írásban kommunikálni tudjanak, legyenek képesek azt a helyzetnek megfelelően 
alakítani. Tudják megkülönböztetni és felhasználni a különféle típusú szövegeket; 
megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat, különböző segédeszközöket 
használni, saját szóbeli és írásbeli érveiket a helyzetnek megfelelő módon megfogalmazni és 
kifejezni.  

Alakuljon ki bennük a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvés és mások 
megismerésének igénye, az esztétikai minőség tisztelete. Ehhez ismerniük kell a nyelv 
másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét.  
 



Baross Gábor Általános Iskola                                             Nevelési Program 2010. november 

 10

 
 
4.2. Idegen nyelvi kommunikáció  
 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel 
jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és 
értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi 
és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet 
és szabadidős tevékenységek –, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi 
kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák 
megértése.  
 
Cél: Az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten alakuljanak ki és fejlődjenek a szükséges 
ismeretek, képességek, attitűdök  

Rendelkezzenek megfelelő idegen nyelvi szókincscsel és a funkcionális nyelvtani 
ismeretekkel. Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális 
vonatkozásainak és változatosságának az ismerete is.  

A tanulók váljanak képessé a szóbeli üzenetek megértésére, beszélgetések 
kezdeményezésére, folytatására és lezárására, a segédeszközök megfelelő használatára és az 
egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására 
is.  

Alakuljon ki bennük a kulturális sokféleség tiszteletben tartásának igénye és a 
nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődés és kíváncsiság.  
 
4.3. Matematikai kompetencia  
 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és 
alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel a tanulókat a mindennapok problémáinak 
megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek 
éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli 
a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a 
matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), 
valamint a törekvést ezek alkalmazására. 
  
Cél: Az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten alakuljanak ki és fejlődjenek a szükséges 
ismeretek, képességek, attitűdök  

A tanulók értsék a számok, mértékek, az alapműveletek és alapvető matematikai 
reprezentációk fejlődő ismeretét, a matematikai fogalmakat, összefüggéseket és koncepciókat.  

A matematikai kompetencia birtokában a tanulók rendelkezzenek azokkal a 
képességekkel, hogy alkalmazni tudják az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az 
ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a 
munkahelyen. Követni és értékelni tudják az érvek láncolatát, matematikai úton képesek 
legyenek indokolni az eredményeket, értsék a matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén 
való kommunikációt. Alkalmazzák a megfelelő segédeszközöket.  
Alakuljon ki bennük az a pozitív attitűd, amely az igazság tiszteletén és azon a törekvésen 
alapszik, hogy a dolgok logikus okát és érvényességét keressük.  
 
4.4. Természettudományos kompetencia  
 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy 
ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket 
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tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló 
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban. Ennek a tudásnak az emberi vágyak 
és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. 
E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az 
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.  
 
Cél: Az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten alakuljanak ki és fejlődjenek a szükséges 
ismeretek, képességek, attitűdök  

A tanulók legyenek tisztában a természeti világ alapelveivel, az alapvető tudományos 
fogalmakkal, módszerekkel, a technológiai folyamatokkal. Ismerjék mindezeknek a 
tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatását. Ezeknek az ismereteknek a birtokában a 
tanulók értsék meg a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok 
formálódásában, az alkalmazások és a technológiák előnyeit, azok kockázatait. 

A tanulók legyenek képesek mozgósítani természettudományos és műszaki 
műveltségüket a munkában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. 
Gyakorlatias módon tudják a tudásukat alkalmazni új technológiák, berendezések 
megismerésében és működtetésében, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok 
elérésében, valamint a természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések 
meghozatalában.  

Alakuljon ki bennük az etikai kérdések iránti érdeklődés, valamint a biztonság és a 
fenntarthatóság tisztelete – különösen a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, 
családunkra, közösségünkre és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban.  

 
4.5. Digitális kompetencia  
 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (IST) 
magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a 
következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, 
értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati 
együttműködés az interneten keresztül. 

 
Cél: Az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten alakuljanak ki és fejlődjenek a szükséges 
ismeretek, képességek, attitűdök  

A tanulók legyenek képesek a főbb számítógépes alkalmazások – szövegszerkesztés, 
adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és 
az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) - használatára 
a szabadidő, az információ megosztás, a tanulás és a kutatás terén. Értsék, miként segíti az 
IST a kreativitást és az innovációt, ismerjék az elérhető információ hitelessége és 
megbízhatósága körüli problémákat, valamint az IST interaktív használatához kapcsolódó 
etikai elveket.  

Ismerjék és alkalmazzák az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, 
a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. Legyenek 
képesek a megértését elősegítő eszközök használatára, valamint az internet alapú 
szolgáltatások alkalmazására.  

Alakuljon ki bennük az interaktív média felelősségteljes használatára való igény. 
 

4.6. A hatékony, önálló tanulás  
 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy a tanuló képes kitartóan tanulni, saját 
tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az 
információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a 
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tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt 
útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a 
tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek 
sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A 
motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 
 
Cél: Az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten alakuljanak ki és fejlődjenek a szükséges 
ismeretek, képességek, attitűdök  

A tanulók rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel a szükséges kompetenciákról, 
tudástartalmakról, képességekről és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, 
hogy a tanulók ismerjék és értsék saját tanulási stratégiáikat, készségeiknek és tudásuknak 
erős és gyenge pontjait, valamint képesek legyenek megtalálni a számukra elérhető oktatási és 
képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást.  

Legyenek képesek az írás, olvasás, számolás, valamint az IST eszközök használatára, 
az ezekre épülő új ismeretek elsajátítására, feldolgozására és beépítésére. Ismerjék és 
alkalmazzák a hatékony és önálló tanulás feltételeit (saját tanulási stratégia kialakítása, a 
motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának 
és céljának kritikus mérlegelése). Az egyénnek képesnek kell lennie a közös munkára és 
tudásának másokkal való megosztására, saját munkája értékelésére és szükség esetén tanács, 
információ és támogatás kérésére.  

Alakuljon ki bennük az a pozitív attitűd, amely tanulási iránti motivációt feltételez. 
Ennek folyamatos fenntartásához elengedhetetlen, hogy korábbi tanulási és 
élettapasztalataikat felhasználják, és a tanultakat az élet minden területén alkalmazzák.  

 
4.7. Szociális és állampolgári kompetencia  
 

A szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi 
beilleszkedés feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás 
minden olyan formáját, amely révén a tanulók hatékony és építő módon vehetnek részt a 
társadalmi és szakmai életben. Az állampolgári kompetencia képessé teszi a tanulókat arra, 
hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását 
felhasználva, aktívan vegyenek részt közösségük életében. 
 
Cél: Az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten alakuljanak ki és fejlődjenek a szükséges 
ismeretek, képességek, attitűdök  

A tanulók rendelkezzenek saját fizikai és mentális egészségükre vonatkozó 
ismeretekkel, értsék meg az egészséges életvitel meghatározó szerepét. Legyenek tisztában 
azzal, hogy a sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a 
viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése és betartása.  
A tanulók rendelkezzenek a kommunikáció, a stressz és a frusztrációkezelés képességével, a 
változások iránti fogékonysággal, együttműködő-képességgel és konfliktuskezelési 
technikákkal.  

Az állampolgári kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való 
hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti 
szolidaritás és érdeklődés. Magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző 
szinteken – a helyi szinttől a nemzeti és európai szintig – hozott döntések kritikus és kreatív 
elemzését, a döntéshozatalban való részvételt, elsősorban szavazás útján.  

Alakuljanak ki bennük azok a pozitív attitűdök, amelyek az emberi jogok ismeretén 
alapulnak, ideértve az egyenlőség és a demokrácia tiszteletét, a vallási és etnikai csoportok 
kulturális sokszínűségének megértését. Rendelkezzenek a közösségi élet iránti nyitottsággal, 
valamint felelősségérzettel, a közösségi értékek elfogadásának és tiszteletben tartásának 
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igényével, ismerjék a kultúrált véleménynyilvánítás szabályait. Tartsák tiszteletben mások 
véleményét, értékeit, magánéletét. 

 
4.8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  
 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 
elismerését úgy a művészetek, mint a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a 
zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek 
kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. 
 
Cél: Az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten alakuljanak ki és fejlődjenek a szükséges 
ismeretek, képességek, attitűdök  

A tanulók ismerjék meg a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális 
örökségeket, a főbb művészeti alkotásokat, értsék az esztétikum mindennapokban betöltött 
szerepének fontosságát.  

Legyenek képesek a művészi önkifejezésre, műalkotások és előadások elemzésére, 
saját nézőpont összevetésére mások véleményével. 

Alakuljon ki bennük a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai 
érzék fejlesztésére való hajlandóság.  
 
4.9. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  
 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti a tanulót a mindennapi 
élete során abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 
lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 
kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében a tanuló terveket készít és 
hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 
gazdasági tevékenységek során van szükség. 
 
Cél: Az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten alakuljanak ki és fejlődjenek a szükséges 
ismeretek, képességek, attitűdök  

A tanulók ismerjék fel a személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez 
illeszthető lehetőségeket, kihívásokat, legyenek képesek azokat értelmezni. Értsék a gazdaság 
működésének nagy elemeit, a pénz szerepét.  

Legyenek birtokukban azoknak a készségeknek, képességeknek, amelyek a gazdasági 
életben történő eligazodásukat segíti elő. Ilyenek a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 
delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és 
vállalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés.  

A pozitív attitűdöt a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi a személyes és 
társadalmi életben, valamint a munkában egyaránt.  
 
 
5.  A tanulás tanítása 
 
5.1. Célok 
 
A tanulók: 

- Váljanak érdeklődővé a különböző témák iránt. 
- Alakuljon ki bennük az önművelés igénye és ismerjék az élethosszig tartó tanulás 

eszközeit, technikáit, módszereit. 
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- Legyenek képesek az önálló ismeretszerzésre, tanulásszervezésre. 
- Ismerjék és használják a hatékony és egyénre szabott tanulási módszereket és 

technikákat. 
- Fejlődjön gondolkodási kultúrájuk. 
- Váljanak képessé a nyomtatott és elektronikus információhordozók hatékony 

használatára. 
  
5.2. A célokból adódó feladatok 
 

- A tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása, a tanulás belső motivációinak, 
önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

- A tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárása, lehetőséget adva 
esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának átrendeződésére.  

- Az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáinak, formáinak alkalmazása az 
oktatási folyamat során. 

- Változatos tanítás-tanulás formák (az osztálymunka, csoportmunka, a tanulók páros, 
részben és teljesen egyéni oktatás) alkalmazása, a tanulók tevékenységeinek, 
önállóságának, kezdeményezésének, problémamegoldásainak, alkotóképességének 
előtérbe állításával.  

- Differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári 
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.  

- Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása a különleges bánásmódot igénylő, 
sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási 
zavarokkal küzdő tanulók nevelésében, oktatásában.  

- Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása a tanulók 
tanulásszervezésében. 

 
5.3. Sikerkritériumok 
 

- Hatékonyabbá válik a tanulók ismeretszerzése. 
- Csökken a tanulási kudarccal küzdő tanulók száma. 

 
6.   A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 
 
6.1. Célok 
 

- Minél korábban ismerjük fel a tehetséges, bizonyos területeken kiemelkedő 
képességekkel, készségekkel rendelkező gyerekeket. 

- A tehetséggondozás során együtt fejlesszük a képességeket, a kreativitást és a 
személyiséget. 

- Minden gyerek az életkorának, terhelhetőségének leginkább megfelelő fejlesztésben 
részesüljön. 

 
6.2. A célokból adódó feladatok 
 

- sokszínű, változatos iskolai élet szervezése, 
- biztosítani az önmegvalósítás lehetőségeit, az alkotómunkát, 
- lehetővé tenni a tanulóknak, hogy kipróbálják képességeiket az élet különböző 

területein. 
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6.3. A tevékenység színterei 
 
Differenciálás szakórákon 
 
A differenciálásra fordított idő arányát a tanítási órán megvalósítandó cél, az óra típusa és az 
osztály (csoport) összetétele alapján határozzuk meg. 
A tanítási órákon differenciálunk: 

- a feladtok mennyiségében, minőségében, 
- a taneszközök használatában, 
- a tanulók motiválásában, 
- a tanulók értékelésében. 

 
Tanórán kívüli foglalkozások 
Szakkörök 
 A szakkörök beindításának feltételeit a mindenkori munkaterv határozza meg. A 
munkatervben megjelenik az adott tanévben indítható szakkörök elnevezése, vezetője, a 
szakköri órák száma.  
 A tehetséggondozó szakkörök kapcsolódhatnak a tanítási órákhoz, vagy a tanulók 
képességeinek, készségeinek fejlesztését tűzhetik ki célul. 
A szakkörök célja:  

- Tehetséggondozás és ezen keresztül személyiségfejlesztés. 
- Felkészítés a tanulmányi versenyekre. 
- Felkészítés a továbbtanulásra. 

 
Versenyek 

Felkészítjük tanulóinkat az iskolai, kerületi és felmenő rendszerű tanulmányi és 
sportversenyekre. Minél nagyobb számban indítjuk őket ezeken. 
Ösztönözzük tanulóinkat a levelező tanulmányi versenyeken és pályázatokon való részvételre. 
 
6.4. Sikerkritérium 
 

- Nő a versenyeken résztvevő tanulók száma.  
- Növekszik a versenyeken dobogós helyezést elérő tanulóink száma. 
- A középiskolákba felvett tanulóink között nagyobb arányban vannak a gimnáziumokba 

és a szakközépiskolákba továbbtanulók. 
 
 
7.  A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenység 
 
 
 A tanulási kudarcnak kitett tanulók az esetek többségében a hátrányos és 
veszélyeztetett családokból kerülnek ki. Az iskola felelőssége, hogy szervezett keretek között 
oldja meg a tanulók tanulási problémáit. A gyermek személyiségének, családjának és 
környezetének megismerése elengedhetetlen feltétele annak, hogy a gyermek helyzetét időben 
felismerjük. A tanulási nehézség tünet, amely jelezhet organikus sérülést, a család működési 
zavarát és a környezeti ártalmakat. A gyerekek tanuláshoz való viszonyának alakulásában 
fontos szerepet játszik az óvoda és a család hozzáállása, az iskolába lépés kezdetétől a 
gyermeket tanító pedagógusok és a szülők együttműködése. Csak a gyermekek életkorához és 
képességeihez alkalmazott módszerekkel lehet ezen a területen a tanulókat sikerhez juttatni, a 
kudarcok számát és lehetőségét csökkenteni. Ez viszont döntően a pedagógusok felelőssége. 
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7.1. Célok 
 

- Csökkenjen a tanulási kudarcnak kitett tanulók száma. 
- Nőjön a pedagógusok szakmai módszertana a kudarcok elkerülése érdekében. 
- Erősödjön a szülők és a pedagógusok együttműködése a megelőzés és a felzárkóztatás 

hatékonysága érdekében. 
 
7.2. A célokból adódó feladatok 
 
A tanulási viszony javítása. 

- A motiváció növelése. 
- Tanulási szokások formálása. 
- Hatékony tanulási módszerek elsajátítása. 
- Hatékony szokásrendszer kialakítása és fejlesztése. 
- A tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése. 
- Folyamatos személyiségfejlesztés. 

 
7.3. Színterei 
 
Napközi.  
 1. – 4. évfolyamon biztosítjuk a napközis foglalkozást a szülők igényeinek figyelembe 
vételével. A napközibe minden jelentkező tanulót felveszünk. 
 
A napközis foglalkozások célja: 

- a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltése, 
- a szervezett tanulás, 
- a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek felzárkóztatása, folyamatos előrehaladásának 

figyelemmel kísérése. 
 
Tanulószoba: 
  
Célja: 5. – 8. évfolyamon a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek felkészülésének 
biztosítása írásbeli feladatok elkészítésével, tanulási módszerek kialakításával. 
 
Felzárkóztató foglalkozások 
 
 Ezen foglalkozások célja a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek egyéni 
felzárkóztatása, képességeiknek, egyéni haladási ütemüknek megfelelő módszerek 
segítségével. 
 
7.4. Sikerkritérium 
 

- Csökken a félévi és az év végi bukás száma. 
- A problémás tanulók többségénél javul a tanuláshoz való viszony. 
- Az érintett tanulók személyiségében pozitív változás tapasztalható. 

 
 
8.  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenység, az énkép, 
önismeret fejlesztése 
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 Az általános iskolai kor az énfejlődés fontos szakasza. Ekkor alakul ki a gyermek 
önmagával kapcsolatos alapbeállítottsága. Az iskola a családdal való együttműködésre 
törekedve szervezi a gyerekek egészsége, testi – lelki és szellemi fejlesztésének 
feladatrendszerét. 
 
8.1. Intézményünk személyiségfejlesztésének céljai 
 
Tanulóink személyiségére főképpen a pozitív személyiségjegyek legyenek jellemzőek. 
 
Pozitív személyiségjegyek: 

- nyitottság, 
- tudásvágy, 
- kötelességtudat, 
- a másság elfogadása, 
- megértő figyelem, 
- türelem, 
- kitartás, 
- kreativitás, 
- tisztelettudás, 
- együttműködés, 
- határozottság, 
- fogékonyság az új iránt, 
- magas szintű problémamegoldó képesség, 
- fejlett kommunikációs képesség. 

 
 A felsorolt emberi tulajdonságok olyan gyermekideált vetítenek elénk, melynek 
elérése nehezen elképzelhető, de mindenkinek és minden színtéren törekedni kell arra, hogy a 
mindennapok pedagógiai tevékenysége ebbe az irányba haladjon. 
 
8.2. A célokból adódó feladatok 
 

- differenciált óravezetés, 
- egyéni bánásmód, 
- ember és önismeret fejlesztése; (önmegismerés, önkontroll, felelősségvállalás 

önmagunkért, az önfejlődés igénye, önállóság, önméltóság) 
- helyes tanulási módszerek alkalmazásának kialakítása, 
- egészséges életmód, helyes életvezetési szokások kialakítása, 
- értékrendekkel, erkölcsökkel való azonosulás kialakítása, 
- kommunikációs és viselkedéskultúra megerősítése, 
- a kultúra és a művészetek iránti érdeklődés felkeltése, 
- a hagyományok tiszteletének megalapozása az iskolai hagyományokon keresztül, 
- a hon és népismeret tudatos fejlesztése a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeken 

keresztül, 
- a mindennapos testnevelés fontosságának erősítése, 
- a pályaorientáció gondos előkészítése. 

 
8.3. Módszerek, eszközök, eljárások 
 

- személyiségfejlesztő foglalkozások, 
- önismereti tréningek, 
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- egyéni és kiscsoportos beszélgetések, 
- előadások, 
- önálló anyagfeldolgozás, kiselőadások, 
- pályaválasztási tanácsadás, 
- közös feladatok végrehajtása, 
- kulturális programok finanszírozása, 
- pályázatok, versenyek kiírása, azokon való részvételre való ösztönzés. 

 
8.4. Sikerkritérium 
 

- A tanulók többsége fontosnak tartja a mindennapi testedzést, nő a 
sportfoglalkozásokon rendszeresen résztvevő gyerekek száma. 

- A gyerekekben igény alakul ki a kulturális programok iránt. 
- Többségük rendszeresen részt vesz tanulmányi és sportversenyeken, pályázatokon. 
- Tanulóink min. 90%-a továbbtanul, képességeinek megfelelő középiskolát választ. 

 
 
9.  A közösségfejlesztés folyamata, az aktív állampolgárságra, demokrá-
ciára nevelés, az európai azonosságtudat fejlesztése 
 
 
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 
kialakítja, megteremti. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok a gyerekek életkori 
fejlődésének szakaszaihoz köthetők. Az 1.-4. évfolyamig a megfogalmazott célok 
megalapozása, míg az 5.-8. évfolyamokon a kialakított jellemvonások megerősítése a 
feladatunk. 
  
9.1. A közösségfejlesztés céljai: 
 
A tanulók: 

- Ismerjék szűkebb és tágabb környezetük közösségeit. 
- Alakuljon ki bennük a pozitív hovatartozás tudata, magyarságtudatukat megőrizve 

váljanak európai polgárokká. 
- Legyenek nyitottal és elfogadók az Európán kívüli nemzetek kultúrái, hagyományai 

iránt is. 
- Ismerjék, és életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten ápolják közösségeik 

hagyományait. 
- Fogadják el a másságot. 
- Erősödjön bennük az együttműködés képessége. 
- Legyenek képesek a konfliktusok közös kezelésére, megoldására. 
- Kommunikációs kultúrájuk tegye képessé őket a kultúrált és önálló 

véleményformálásra. 
- Váljanak kritikai módon gondolkodó emberekké. 
- Rendelkezzenek segítő szándékkal a beteg, sérült és fogyatékos embertársakkal 

szemben. 
- Aktívan vegyenek részt a diákönkormányzat munkájában, ezen keresztül ismerjék 

meg jogaikat és kötelességeiket. 
- Legyenek tisztában azzal, hogy pontos és kötelességtudó munkával válhatnak 

közösségük hasznos tagjaivá. 
 
9.2. A célokból adódó feladatok 
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- A tanulók nyitottságának erősítése a vallási, kulturális és egyéb másság elfogadásában. 
- Szűkebb és tágabb környezetükkel harmonikus kapcsolat kialakítása. 
- Az osztályközösség alakulásának nyomon követése szociometriai mérések 

segítségével. 
- Az osztályközösségek tudatos fejlesztése. 
- Az iskolai közösségek együttműködésének elősegítése, ehhez különböző fórumok 

biztosítása. 
- A konfliktuskezelési technikák elsajátíttatása. 
- A kommunikációs kultúra megalapozása és fejlesztése. 
- A véleményformálás, véleménykezelés képességének kialakítása. 
- Az önálló ismeretszerzés képességének erősítése. 
- A kritikus gondolkodás képességének megalapozása. 
- A sérült emberek iránti segítőkész magatartás tudatosítása, fejlesztése. 
- A hagyományőrzés, a közösséghez tarozás tudatosítása. 
- Egy idegen nyelv életkori szintnek megfelelő ismerete, köznapi szituációban esetleges 

használata. 
- A tanulói jogok és kötelességek ismertetése, betarttatása. 
- A tanulókat érintő kérdésekben véleményük kikérése. 
- A diákönkormányzat szerepének erősítése a tanulókat érintő kérdésekben. 

 
9.3. Módszerek, eszközök, eljárások 
 

- szociometriai mérés 
- kommunikációs gyakorlatok, szituációs játékok 
- könyvtárhasználat 
- vita, esetmegbeszélések 
- közösségi programok szervezése 
- hagyományápolás 
- egyéni és csoportos beszélgetések 

 
9.4. Sikerkritérium 
 

- A peremhelyzetű gyerekek is részt vállalnak a közösségi munkában. 
- A tanulók befogadják a testi, szellemi képességeikben korlátozott vagy egyéb 

tekintetben „más”gyerekeket. 
- Nő a diákönkormányzat munkájában aktívan részt vállaló tanulók száma. 
- Fejlődik a tanulók kommunikációs készsége. 
- A konfliktusok kezelésében nagyobb részt kapnak a kultúrált megoldások. 

 
 
10. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 
tevékenység 
 
 Az a gyerek, akinek értelmi fejlettsége nem tér el a korosztályától, azonban pszichés 
megnyilvánulásaiban szorongás, belső feszültség, hiányos alkalmazkodó képesség és 
együttműködési zavar tapasztalható, a beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő 
egyének körébe sorolható. 
 
10.1. A beilleszkedési és magatartási nehézségek megnyilvánulásának módjai 
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- iskolakerülés 
- csavargás 
- iskolai sikertelenség a közösségen belül 
- a társadalmi normáktól eltérő életmódú kortárs csoportokhoz való csapódás 
- a közösséget zavaró magatartás és viselkedés 
- zárkózottság 
- az emberi magatartási szabályok be nem tartása 
- önismeret, önértékelés zavara 

 
10.2. A pedagógiai tevékenység célja 
 

- A beilleszkedési, magatartási nehézségek korai felismerése. 
- Külső segítő szervezetek (Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti 

Szolgálat, szakértői és rehabilitációs bizottságok) megkeresése, velük történő 
együttműködés, 

- Együttműködés a szülőkkel a rehabilitációban. 
- Egyéni bánásmód alkalmazása. 
- Egyénre szabott, bevált módszerek átadása a szülőknek és a pedagógusoknak. 
- Csökkenjen a beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek száma. 

 
10.3. A célokból adódó feladatok 
 

- Igyekszünk feltárni a viselkedési zavarral küzdő gyerekek erős oldalait, pozitív 
tulajdonságait.  

- Mindig értékeljük a gyermek tettét, különösen kiemeljük, ha dicséretet érdemlő módon 
viselkedett. 

- Meg kell győznünk a tanulókat, hogy hibáikból is lehet tanulni. 
 
10.4. Alkalmazott módszerek 
 

- egyéni és csoportos beszélgetések, 
- családlátogatás, fogadóóra, 
- felvilágosítás, 
- meggyőzés, 
- nyomonkövetés, 
- ösztönzés. 

 
10.5. Sikerkritérium 
 

- Minél korábban felismerjük a gyerekek magatartási és beilleszkedési nehézségekre 
utaló viselkedésformáit. 

- Sikerül személyre szólóan a megfelelő eszközöket és módszereket kiválasztani, 
alkalmazni. 

- Szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítjuk a tanulókat és szüleiket. 
- Csökken a magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulóink száma. 

 
 
11.  Gyermek és ifjúságvédelemi tevékenység 
 
 
11.1. A gyermek és ifjúságvédelem célja 
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- Tárjuk fel a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség okait, ha lehet csökkentsük azok 

hatását. 
- Minél megbízhatóbb, minél teljesebb adatok beszerzése a gyerekekről és családjukról, a 

jelentkező problémákról, a veszélyeztetettségre utaló tünetekről. 
- A családok életében bekövetkezett változások nyomon követése. 
- A gyermek személyiségfejlődésének folyamatos ellenőrzése, feltárva a változások 

mozgató rugóit. 
- A szenvedélybetegségek megelőzése, az felmerülő problémák hatékony kezelése. 
- A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók illeszkedjenek be az osztály- illetve az 

iskola közösségébe. 
- Iskolai pedagógiai tevékenységeken keresztül az érintett gyerekek számára igyekszünk 

ellensúlyozni a családból hozott hiányokat, a hibás nevelést. 
- A munka során a gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnökök és a szaktanárok, valamint 

a napközis nevelők munkáját koordinálja. 
 
11.2. A célokból adódó feladatok 
 
 A pedagógusok - kiemelt módon az osztályfőnökök - munkájuk során kötelesek ellátni 
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. Ennek a munkának a koordinálása a gyermekvédelmi 
felelős feladata. 
 
Az osztályfőnökök feladatai: 

- Ismerjék meg a tanulók környezetét, családi és életkörülményeiket. 
- Kísérjék figyelemmel a tanulók testi- és személyiségfejlődését, ha problémát 

tapasztalnak jelezzék a gyermekvédelmi felelősnek. 
- Tegyenek meg mindent azért, hogy feltárják a hátrányos vagy veszélyhelyzetet előidéző 

okokat. 
- A gyermekvédelmi felelőssel közösen készítsenek védelmi tervet, munkálkodjon annak 

megvalósításán. 
- Gyermekvédelmi munkájukat a szülőkkel együttműködve végezzék. 

 
A gyermekvédelmi felelős feladatait részletes munkaköri leírása tartalmazza. 
 
11.3. Alkalmazott módszerek 
 

- megfigyelés, 
- beszélgetés, 
- családlátogatás, 
- fogadóórák, 
- tanórai és tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 
- a jelzésekre, információkra azonnali reagálás. 

 
11.4. Sikerkritérium 
 

- Korai stádiumban felismerjük a veszélyhelyzetet. 
- A kiváltó okokat a valóságnak megfelelően tárjuk fel. 
- A segítő eljárásokat hatékonyan és rugalmasan alkalmazzuk 
- Nő a partnerek együttműködési készsége. 
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12.  A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 
 

- A gyermekvédelmi törvény bevezetése megerősítette az intézményeket abban a tudatos 
munkában, melyet eddig végeztek a szociális hátrányok enyhítése érdekében. 

- A napközis és tanulószobai ellátás szociális funkciót is teljesít a közoktatási feladatok 
megvalósításán kívül. 

- A Közoktatási törvény lehetőséget biztosít az intézményeknek gyermekvédelmi felelős 
foglalkoztatására, aki segíti az osztályfőnökök és a szaktanárok munkáját ezen a 
területen is. 

- A szociális hátrányokkal küzdő tanulók feltérképezése megtörtént, az okok feltárása és 
a segítségnyújtási lehetőségek megkeresése folyamatos munka. 

 
12.1. A program célja 
 

- Az érintettek legyenek tájékozottak a különböző szociális juttatások lehetőségeiről. 
- A megelőzés lehetőségeinek kihasználása külső szakintézmények segítségével. 
- A hátrányos helyzetű gyerekek napközis és tanulószobai ellátásának biztosítása. 
- A tanulók szociális ellátása a törvényi lehetőségek kihasználásával. 
 

12.2. A célokból adódó feladatok 
 
Az osztályfőnökök és a gyerekvédelmi felelős feladatainak részletes leírását a munkaköri 
leírások tartalmazzák. 
 

- A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás fogadóórákon, szülői értekezleteken, 
családlátogatásokon. 

- Az információk alapján a hátrány okainak feltárása, a szülők tájékoztatása a lehetséges 
támogatásokról. 

- A hátrányos helyzetű tanulók napköziben vagy tanulószobán való elhelyezése, a törvény 
keretein belül étkezési kedvezmény megállapítása. 

- Térítés nélküli szabadidős programok, felzárkóztató foglalkozások szervezése. 
 

12.3. Sikerkritérium 
 
Az érintett családok tájékozottak a lehetőségeikről. 
 
 
13.  A környezeti nevelés pedagógiai tevékenységei, környezettudatosságra 
nevelés 
 
 
13.1. Célok 
 

- A környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg. 
- Erősítsük a tantárgy közötti kapcsolatokat, hogy a tanulók egységben lássák az egy 

témához tartozó ismereteket. 
- A tanulók váljanak képessé környezetük megóvására, segítsék elő az élő természet 

fennmaradását és a társadalom fenntartható fejlődését. Ennek érdekében legyenek 
képesek a kreatív gondolkodásra, igazodjanak el a természet és a környezet, a 
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társadalom, a jog és a gazdaság területén, és tudjanak felelősséget vállalni egyéni és 
közös tetteikét. 

- A pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők személyes példájukkal legyenek a 
környezettudatos életvitel hiteles terjesztői. 

- Az iskolai élet környezettudatos, energiatakarékos szervezése. 
 
A tanulók: 
 

- Legyenek képesek a természet szépségeinek és értékeinek felismerésére, legyen igényük 
és akaratuk ezek megőrzésére. 

- Alakuljon ki bennük a környezet állapota iránti érzékenység. 
- A környezetükhöz való viszonyukban helyes attitűdök, értékrend és magatartásformák, 

alakuljanak ki. 
- Ismerjék fel a biológiai sokféleség fontosságát, formálódjon ökológiai szemléletük. 
- Alakuljon ki az a képességük, hogy a fenntartható fejlődés érdekében helyes 

alternatívákat tudjanak választani környezetük használata terén. 
- Legyenek képesek az ember és a környezete közötti együttélési szabályok megértésére 

és betartására. 
- Ismerjék fel, hogy az ember léte az őt körülvevő természet állapotával szoros 

kapcsolatban áll, értsék az emberi hatások és a környezet változása közötti ok-okozati 
összefüggéseket.  

- Ismerjék fel a társadalmi – gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív 
hatásait a környezeti következmények tükrében. 

- Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás 
elvét. 

- Tudatosuljon bennük, hogy Földünk globális problémáinak megoldása minden ember 
közös feladata. 

- Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és 
megoldása terén. 

- Éljék át a szűkebb és tágabb környezetükért vállalt felelősség érzését, ismerjék fel 
egyéni lehetőségeiket a természetvédelem terén. 

- Alakuljon ki igényük az egészséges életmódra és sajátítsák el az ehhez vezető 
technikákat és módszereket. 

 
13.2. Feladatok 

 
- Az iskola összes dolgozójának megnyerése a környezeti nevelési munkához. 
- A környezeti nevelés céljainak és feladatainak beépítése a tanmenetekbe. 
- Képzések, továbbképzések, szülői értekezletek tartása az adott témában. 
- A gyerek érdeklődésének felkeltése a környezeti problémák iránt. 
- Hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon. 
- Közvetlen környezetükben felmerülő környezetvédelmi problémák megismertetése és a 

változások figyelemmel kísérése. Együttműködés az önkormányzattal és környezetvédő 
civil szervezetekkel. 

- Lakóhelyünk természeti és természetvédelmi értékeinek bemutatása, ezek védelme. 
- Az iskola és környékének szépítése, természet közelibbé tétele a tanulók bevonásával. 
- Iskolazöldítés. 
- Tanulmányi kirándulások szervezésénél a környezeti nevelési célok fokozott 

figyelembevétele. 
- Tanórán kívüli foglalkozások szervezése (múzeum, állatkert, botanikus kert, védett 

területek, stb.). 
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- Versenyeken, pályázatokon való részvétel. 
- Szelektív hulladékgyűjtés ösztönzése. 
- Helyes vásárlói szokások kialakítása. 
 

13.3. Módszerek, eszközök, eljárások 
 
- kooperatív (együttműködő) tanulási technikák, 
- játékok, modellezés, 
- riport módszer, 
- projekt módszer, 
- kérdőíves felmérés, 
- kiselőadások, házi dolgozatok készítése, 
- faliújság, tablók, poszterek készítése, újságkészítés, 
- pályázatok, versenyek, 
- kézműves foglalkozás, 
- akadályversenyek, 
- kémiai vizsgálatok, 
- audiovizuális, illetve multimédiás eszközök használata, 
- tanulmányi kirándulás, 
- szelektív hulladékgyűjtés, 
- újságcikkek, rádió- és televíziós hírek feldolgozása, értékelése. 
 

13.4. A nevelés színterei 
 

Hagyományos tanórai foglalkozások 
 

Nem hagyományos tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 
 

- A természetben tartott foglalkozások: 
o tanulmányi kirándulás 
o akadályverseny 
o faültetés, iskolazöldítés 
o stb. 

- kézműves foglalkozások: 
         főként természetes anyagokkal, építve a népi mesterségek hagyományaira. 

- versenyek 
- szakkörök 
- napközis foglalkozások 

 
13.5. Sikerkritériumok 
 

- Az iskolai élet egészét átfogó környezeti nevelés valósul meg. 
- Átdolgozott tanmenetek. 
- Több környezeti nevelési tartalom a tanórákon. 
- Változatosabb tanítási, tanulássegítési környezeti nevelési módszerek. 
- Egyre több szülő, tanár vesz részt a programokon. 
- Javul az iskola tisztasága. A tanulók és az iskola dolgozói szelektíven kezelik a 

papírhulladékot. Csökken az elszállított szemét mennyisége. Kevesebb a csomagolási 
hulladék a szemetesekben. 

- Szebb, „zöldebb” az iskola udvara és környéke. 
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14.  Egészségnevelés, testi és lelki egészség 
 
 
14.1. Az iskola szerepe az egészségnevelésben 
 
 A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban 
érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az 
életmódjukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását  
 .Az iskola, más társadalmi intézményekkel és szereplőkkel állandó kölcsönhatásban 
létezik, hatást gyakorol szűkebb és tágabb környezetének kapcsolatrendszerére, a környezet 
viselkedésére. Mindezeket figyelembe véve tehát, az iskola és az óvoda, a családi környezet 
mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb 
életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. 

Az egészségi állapotot az alábbi négy alapvető tényező határozza meg: genetikai 
tényezők, környezeti tényezők, életmód, az egészségügyi ellátó rendszer működése. 

 Mivel az iskola a szocializáció kitüntetett színtere, így a fenti tényezők közül érdemi 
hatást – az iskola fizikai-tárgyi és pszichoszociális környezetének alakításával, az iskola-
egészségügyi ellátás minőségére és az életmódra tudunk gyakorolni.  

14.2. Az egészségfejlesztő munka során a következő kiemelt feladatok megvalósítását 
vállaljuk:  
 

- Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegítjük a tanulók és a tantestület 
egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

- Együttműködést alakítunk ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 
szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges 
környezet legyen. 

- Biztosítjuk az egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 
szolgáltatásokat, ezekkel párhuzamosan együttműködünk a helyi közösség 
szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó 
egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges 
étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének, teret adunk a társas 
támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. 

- Törekszünk arra, hogy segítsük diákjainknak, az iskola személyzetének, a családoknak, 
valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködünk a helyi 
közösség vezetőivel a feladatok megvalósításában. 

14.3. A megelőzés (prevenció) iskolai területei 

Az iskolának az elsődleges prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési 
feladatok meghatározásánál is e területekre kell a hangsúlyt fektetni: 

- egészséges táplálkozás 
- aktív szabadidő eltöltés 
- mindennapos testmozgás 
- a személyi higiéné 
- a lelki egyensúly megteremtése 
- egészségkárosító magatartásformák elkerülése 
- szexuális nevelés 
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14.4. Segítő kapcsolatok 
 

A segítő kapcsolatok intézményen belüli lehetőségét az iskola vezetése, az 
iskolaorvos, a védőnő, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős valamint az osztályfőnökök, a 
szaktanárok és nem utolsó sorban a szülők és a diákok együttműködése jelenti. 
Segítik még munkánkat az alábbi szervezetek: Iskolaszék, Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési 
Tanácsadó, Családsegítő Szolgálat, rendvédelmi szervek.  
 
14.5. Az egészségnevelés iskolai területei 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges 
területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek 
közé tartoznak az alábbiak: 

- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, 
- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, 
- az értékek ismerete, 
- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, 
- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat, 
- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, 
- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete, 
- a tanulás és a tanulás technikái, 
- az idővel való gazdálkodás szerepe, 
- a rizikóvállalás és határai, 
- a szenvedélybetegségek elkerülése, 
- a tanulási környezet alakítása, 
- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 

 
A megvalósítás területei:  
 

- az egészséges személyiségfejlődés elősegítése,   
- az egészséges táplálkozás, 
- a mindennapi testmozgás, 
- a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése, 
- a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja, 
- az iskolán belüli bántalmazás megelőzésére,   
- a szexuális nevelés – már a pubertás időszakát, a nemi érés időpontját megelőzően is. 

14.6. A megvalósítás színterei: 

Tanórai foglalkozások 

- Szaktárgyi órák témafeldolgozása 
- Osztályfőnöki órák  

 
Nem hagyományos tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 
 

- napközis foglalkozások, 
- délutáni szabadidős foglalkozások, 
- sportprogramok, 
- a témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos programok, 

csoportfoglalkozások, 
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- egészségnap, 
- sportrendezvények, kulturális programok, 
- kirándulások, túrák, sportprogramok 
- tájékoztató fórumok 
- szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató, 
- iskolán kívüli rendezvények, 
- kapcsolódás  más szervezetek, intézmények programjaihoz.  

 
14.7. Mindennapos iskolai testedzés 
 
A mindennapos testnevelés feltételeit a Házirend módosításával, az órarendkészítés során 
valósítjuk meg.  
Az órarend összeállítása során azokra a napokra, amikor egy osztálynak nincs testnevelés 
órája ének, tánc és dráma, környezetismeret órákat tervezünk. A délutáni tömegsport 
foglalkozások időpontjait is a testnevelés órákhoz igazítjuk. 
  
A program megvalósításával kapcsolatos feladataink: 
 

- minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban,  
- minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a 

keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése, 
- minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna, 
- a testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, 

külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző 
testhelyzeteire („Mini” Hungarofit módszer alapján), 

- minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent 
még az eltérő adottságú tanulóknak is, 

- a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmozgás-
programban; 

- a testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan 
sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében), 

- a testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz. 
 
15.  Gazdasági nevelés, fogyasztóvédelem 
 
1987-ben a Parlament a fogyasztóvédelemről szóló CLV. Törvény V. fejezet 17. §-ban 
rendelkezik a fogyasztók oktatásáról. Kiemelt területnek tekintik az élelmiszerbiztonság, 
valamint az elektronikus kereskedelem és a lakossági szolgáltatások területeit.  
A társadalmi folyamatosság fenntartása, az életképes piacgazdálkodás nem képzelhető el a 
gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan gazdálkodni képes polgárok aktív 
részvétele nélkül.  
 A tanulóknak az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva kell elsajátítaniuk a 
gazdasággal és a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket. 
 
15.1. A gazdasági nevelés célja 
 

- Fejlődjön a tanulók fogyasztói kultúrája. 
- A gyerekekben alakuljon ki az életkoruknak megfelelő szintű tudatos fogyasztói 

magatartás. 
- Alakuljanak ki a társadalmi és állampolgár-kompetenciák alapjai. 
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- A tanulók életkori sajátosságaiknak és fejlettségüknek megfelelő szinten ismerjék a 
vállalkozás, gazdálkodás és a munkaképesség szoros kapcsolatát, továbbá a jogérzés, 
jogismeret, szolgáltatásismeret területeit. Értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató 
szerepét, saját fogyasztói magatartásuk jelentősségét, felelősségét. 

- Váljanak képessé a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a 
pénzzel való bánni tudást is. Tudjanak döntést hozni a megtakarításokkal vagy 
kölcsönökkel kapcsolatosan. 

- A tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten tudjanak eligazodni a fogyasztási 
javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között. 

- A szülők vállaljanak aktív részt a gazdasági nevelés, fogyasztóvá nevelés folyamatában. 
 
15.2. A célokból adódó feladatok 
 

- A tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás életkornak megfelelő 
szintű kialakítása. 

- A fogyasztási javak és a szolgáltatások ismertetése a tanulókkal. 
- A piaci viszonyok közötti magatartásformák ismertetése. 
- A fogyasztói érdekek érvényesítésének ismertetése a természeti erőforrások védelme 

mellett. 
- A helyes értékrend kialakítása. 
- A napi gazdasági tapasztalatok segítése. 
- Korrekt, sokoldalú tájékoztatás a gazdaság különböző területeiről. 
- A kívánság és szükséglet fogalmának tisztázása. 
- Az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartásának erősítése. 
- A természeti értékek védelmének fejlesztése. 
- A tájékozódási képesség kialakítása. 
- A döntési helyzet felismerésének elősegítése. 
- A döntésre való felkészülés kialakítása. 

 
15.3. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos fontosabb fogalmak 
 

- piac, 
- reklám, 
- minőség, 
- biztonság, 
- gazdaságosság, 
- takarékosság, 
- fogyasztói kultúra, 
- tudatos fogyasztói magatartás, 
- fogyasztóvédelem, 
- környezettudatos magatartás, 
- fenntartható fogyasztás, 
- preventív ( megelőző) fogyasztóvédelem. 

 
15.4. A fogyasztóvédelmi oktatás színterei: 
 
Az egyes tantárgyak foglalkozásai: 
 
Technika 
áruismeret, a gyártás és termékminőség összefüggései 
Matematika: 
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különböző költségszámítások ( a vásárlás során fizetendő összeg becslése, banki, biztosítási 
díjak, … ) 
Fizika: 
mérés, mérőeszközök, a mérőeszközök használata, … 
Földrajz: 
a különböző nemzetek fogyasztási szokásai, a turista, mint fogyasztó, … 
Magyar: 
kommunikáció, reklám, … 
Biológia: 
élelmiszerek, egészséges táplálkozás, … 
Kémia: 
élelmiszerbiztonság, kozmetikumok, szavatosság. … 
Informatika: 
elektronikus kereskedelem, … 
Történelem: 
EU fogyasztói jogok, …. 
Médiaismeret: 
reklám, a reklámok hatása, … 
Osztályfőnöki: 
a zsebpénz, a szükséglet és igények 
 
15.5. Alkalmazott módszerek: 
 

- készségek fejlesztése: 
- egyéni és csoportos döntéshozás, 
- problémamegoldó gyakorlatok , szituációs játékok, 
- ötletbörze 
- interjúk, felmérések készítése a vásárlási szokásokról, 
- helyi-, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása, 
- viták, beszélgetések, 
- érveléstechnikai gyakorlatok, 
- információgyűjtés, az információk feldolgozása. 

 
15.6. Sikerkritérium 
 

- Tanulóink képesek egy adott szituációban a döntéshozatalra. 
- A gyerekek megismerik és alkalmazzák a fogyasztói jogokat. 
- A tanulók életkoruknak megfelelő fogyasztói kultúrával rendelkeznek. 
- A gyerekek eligazodnak a mindennapi élet gazdasági területein. 
- A családi gazdálkodás, takarékosság ismert és fontos fogalmak számukra. 
-  

 
16.  Pályaorientáció, felkészülés a felnőttlét szerepeire  
 
16.1. Célok  
 

Váljon tudatossá a tanulókban, hogy életpályájuk során többször kényszerülhetnek 
pályamódosításra. 
Legyenek ismereteik a legfontosabb pályákról, foglalkozási ágakról és a hozzájuk vezető 
utakról, lehetőségekről. 
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Fejlődjön a tanulókban a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének 
képessége. 
Fejlődjön az egyéni adottságaik, képességeik megismerésén alapuló önismeretük. 
 
16.2 A célokból adódó feladatok 
 

- a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utak, lehetőségek 
megismertetése 

- a tanulók további iskola- és pályaválasztásának segítése 
-  olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amely során fejlődik a tanulók ön- és 

pályaismerete. 
- a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos magatartásmódok 

kialakítása 
 
16.3. Sikerkritériumok 
 
A tanulók tisztában vannak a továbbtanulás lehetőségeikkel, és képességeiknek megfelelő 
iskolát választanak. 
Életkoruknak megfelelő ismereteik vannak a munka világáról. 
 
 
17.  Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer az nevelő-oktató munkában  
 
 
17.1. Az ellenőrzés 
 
 Az ellenőrzés célja, hogy átfogja az iskola nevelő-oktató munka egészét, fokozza a 
munka hatékonyságát, az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben megtörténjen és 
ezt kövesse a szükséges korrekció.  
 
Az ellenőrzés általános követelményei: 
 

- segítse elő az oktatás követelményeinek maradéktalan teljesítését, 
- kérje számon a pedagógusoktól az eredményeket a tantervi követelményeknek 

megfelelően, 
- legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze, 
- támogassa a helyes kezdeményezéseket, 
- időben jelezze az intézmény működése során felmerülő megalapozatlan, vagy 

helytelennek minősülő intézkedéseket, tévedéseket, hibákat, hiányosságokat, 
- segítse a vezetői utasítások végrehajtását. 

 
Az ellenőrzés irányai, színterei: 
 

- időszakos, állandó, kiemelt és speciális feladatok ellenőrzése, 
- tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, munkaközösségi megbeszélések, írásos 

dokumentumok, tanulói produktumok, 
- iskolai, kerületi és országos mérések. 

 
Az ellenőrzés formái: 
 

- aktív és passzív óraellenőrzés, 
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- foglalkozások ellenőrzése, 
- beszámoltatás szóban és írásban, 
- eredményvizsgálatok, felmérések eredménye. 

 
Az ellenőrzést végzik: 
 

- igazgató, 
- igazgatóhelyettes, 
- munkaközösség-vezetők, 
- osztályfőnökök és szaktanárok,  
- DÖK segítő pedagógus, 
- gyermekvédelmi felelős, 
- szabadidő-szervező, 
- MB team vezető. 

 
Az ellenőrzés dokumentálása, a visszacsatolások rendje a Belső Ellenőrzési Szabályzat 
alapján történik. A vezetői ellenőrzés folyamatát az Intézményi Minőségirányítási Program 
tartalmazza. 
 
17.2. Az értékelés, mérés 
 
 Az értékelés célja és követelménye legyen mindenki számára ismert! Az értékelés 
terjedjen ki az iskolai élet minden területére! 
 
Az értékelés kiterjed: 
 

- az ismeretek, készségek, a tárgyi követelmények elsajátításának szintjére, 
- a tanórai és a tanórán kívüli magatartásra, 
- a szorgalomra – ezen belül a felkészülésre, feladatvállalásra, feladatvégzésre, a 

szükséges felszerelés meglétére, 
- szabálytiszteletre, felelősségvállalásra, viselkedésre, 
- a korábbi teljesítményhez képest mutatkozó fejlődésre. 

 
Az értékelés célja: 
 

- az önértékelés képességének kialakítása és fejlesztése, 
- a teljesítmény és tudásszint jelzése, 
- a tanulók fejlődésének, fejleszthetőségének jelzése, 
- a szülők rendszeres tájékoztatása az iskola tanulmányi követelményeiről, 
- motiváció a reális pályaválasztás érdekében. 

 
Az értékelés legyen: 
 

- sokszínű, serkentő, ösztönző hatású, 
- folyamatos, rendszeres, minden tevékenységre kiterjedő, 
- tárgyilagos, objektív, 
- a tanuló személyiségét fejlesztő, segítő szándékú, 
- következetes, szakszerű és felelősségteljes. 

 
Az értékelés hagyományai iskolánkban: 
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A régi, bevált értékelési formákat az évek során újabbak gazdagítják. 
 

- tanévzáró ünnepélyeken: 
- Aranykocka díj: az év során matematikából legjobb eredményt elérő emelt szintű 

matematikát tanuló gyerekeknek évfolyamonként 
- a nem emelt szintű matematikát tanuló gyerekeknek matematika verseny díja 

évfolyamonként. 
- A legszebb füzet tulajdonosának díjazása évfolyamonként. 
- Baross Gábor díj az iskoláért végzett kiemelkedő közösségi munkáért, tanulmányi 

eredményért. 
- köszönő oklevél a tanév során segítő munkát végző szülőknek. 
- ballagáson: 
- dicsérő oklevélben és könyvjutalomban részesülnek a nyolc éven keresztül kitűnő 

tanulmányi eredményt elérő, valamint a kiemelkedő közösségi munkát végző tanulók. 
- könyvjutalom azon ballagó nyolcadikos tanulók szüleinek, akik nyolc éven keresztül 

segítették az iskola munkáját. 
 
17.3. A tanulmányi munka értékelése 
 
 A tanulmányi munka értékelése a jogszabályban meghatározottak alapján történik. 
 
Értékelés az 1. évfolyamon 
 

 Az értékelés módja, 
formája 

Az értékelés 
rögzítése Ki értékel? 

Év közben - szóbeli és írásbeli 
értékelés a HPP alapján 
- dicséret, elmarasztalás 

- tanulói füzetek, 
munkafüzetek 
- tájékoztató füzet 

- tanító 
- napközis nevelő 
- szaktanár 

Félévkor - szöveges értékelés a 
Nevelési  Programban 
rögzített szempontok  
alapján 

- tájékoztató füzet 
- egyéni tájékoztató 
nyomtatvány 
- osztálynapló 

- tanító 
- napközis nevelő  
- szaktanár 

Év végén - szöveges értékelés a 
Nevelési  Programban 
rögzített szempontok  
alapján 

- iskolalátogatási 
bizonyítvány 
- bizonyítvány 
- anyakönyv 
bizonyítvány pótlap 

- tanító 
- napközis nevelő  
- szaktanár 

 
Értékelés a 2. évfolyamon 
 

 Az értékelés módja, 
formája 

Az értékelés 
rögzítése 

Ki értékel? 

Év közben - szóbeli és írásbeli 
értékelés a PP alapján 
- dicséret, elmarasztalás 
- érdemjegy (5, 4, 3, 2, 1) 
- legalább egy jegy havonta 
tantárgyanként 
- dicséret, elmarasztalás 
- havonként magatartás és 
szorgalom jegy 

- tanulói füzetek, 
munkafüzetek 
- tájékoztató füzet 
- osztálynapló 

- tanító 
- napközis nevelő 
- szaktanár 

Félévkor - szöveges értékelés a 
Nevelési Programban 

- tájékoztató füzet 
- egyéni tájékoztató 

- tanító 
- napközis nevelő 
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rögzítettek szempontok 
alapján 

nyomtatvány 
- osztálynapló 

- szaktanár 

Év végén - osztályzat: kitűnő 
(jeles+dicséret) jeles, jó, 
közepes, elégséges, 
elégtelen 
- magatartás, szorgalom, 
mint félévkor 
- nevelőtestületi dicséret 

- bizonyítvány pótlap 
- anyakönyv 
- osztálynapló 

- tanító 
- napközis nevelő 
- szaktanár 

 
 
 
Értékelés a 3-4. évfolyamon 
 

 Az értékelés módja, 
formája 

Az értékelés 
rögzítése 

Ki értékel? 

Év közben - érdemjegy  
(5, 4, 3, 2, 1) 
- legalább egy jegy havonta 
tantárgyanként 
- dicséret, elmarasztalás 
- havonként magatartás és 
szorgalom jegy 

- tanulói füzetek, 
munkafüzetek 
- tájékoztató füzet 
 
- osztálynapló 

- tanító 
- napközis nevelő 
- szaktanár 

Félévkor - osztályzat: kitűnő 
(jeles+dicséret) jeles, jó, 
közepes, elégséges, 
elégtelen 
- magatartás, szorgalom 
mint félévkor 

- tájékoztató füzet 
- egyéni tájékoztató 
nyomtatvány 
- osztálynapló 

- tanító 
- napközis nevelő  
- szaktanár 

Év végén - osztályzat: kitűnő  
(jeles+dicséret) jeles, jó, 
közepes, elégséges, 
elégtelen 
- magatartás, szorgalom 
mint félévkor 
- nevelőtestületi dicséret 

- anyakönyv 
- osztálynapló 
3. osztályban: 
- bizonyítvány pótlap 
4. osztályban: 
- bizonyítvány 

- tanító 
- napközis nevelő  
- szaktanár 

 
Értékelés az 5.-8. évfolyamon 
 

 Az értékelés módja, 
formája 

Az értékelés 
rögzítése 

Ki értékel? 

Év közben - érdemjegy  
( 5,4,3,2,1) 
- legalább egy jegy havonta 
tantárgyanként 
- dicséret, elmarasztalás 
- havonként magatartás és 
szorgalom jegy 
- problémás tanulók esetén 
negyedévente szöveges 
értékelés 

- tanulói füzetek, 
munkafüzetek 
- tájékoztató füzet 
- osztálynapló 
-magatartás füzet 

- szaktanárok 
- napközis nevelő 
- osztályfőnökök 

Félévkor - érdemjegy ( 5,4,3,2,1) 
- szaktárgyi dicséret 
- a magatartás, szorgalom 

- tájékoztató füzet 
- osztálynapló 

- szaktanárok 
- napközis nevelő 
- osztályfőnökök 



Baross Gábor Általános Iskola                                             Nevelési Program 2010. november 

 34

betűvel, a minősítés 
fokozatai: példás, jó, 
változó, rossz illetve 
hanyag 

Év végén - osztályzat: kitűnő  
(jeles+dicséret) jeles, jó, 
közepes, elégséges, 
elégtelen 
- magatartás, szorgalom 
mint félévkor 
- nevelőtestületi dicséret 

- bizonyítvány 
- anyakönyv 
- osztálynapló 
 

- szaktanárok 
- napközis nevelő 
- osztályfőnökök 

 
 
17.4. A szöveges értékelés szempontjai 

 
Órai munka értékelése: szóban illetve pontozással  
 
Felmérések illetve témazárók értékelése:  %-ban 
 
 A tanév során minimum négy alkalommal:   
                                                        I. negyedévi,  
                                                        félévi,  
                                                        III. negyedévi,  
                                                        év végi  
 
A %-ban elért eredmények minősítései: 
 
1. évfolyam esetén: 

0 – 39 %  felzárkóztatásra szorul 
          40 – 74 %                megfelelő 
          75 – 89 %  jó 
          90 –100 %  kiváló 
 
2-3-4. évfolyam esetén: 
 100% - 90%-tól:  5 
   89% - 75%   4 
   74% - 55%   3 
   54% - 40%   2 
   39% - 0%   1 
 
 
Füzetvezetés ellenőrzése, írásbeli értékelése: legalább negyedévente, de inkább többször. 
 
1. osztályban a napló osztályzásos részébe folyamatosan be kell kerülnie a tanulók %-ban 
elért eredményeinek. 
 
A tájékoztató füzetben az adott tantárgyhoz folyamatosan írjuk, hogy mik a fejlesztendő 
területek, így a szülő mindent megtehet annak érdekében, hogy követni tudja gyermeke 
haladását és segíthesse fejlődését. 

- 2 - 
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Kiváló minősítést kaphat a tanuló a fő tantárgyakból félévkor illetve év végén, ha  az adott  
félév során a felmérések illetve témazárók eredményeinek  átlaga 90 % vagy 90 % feletti.  
 
Kitűnő lehet az a tanuló, akinek a magatartása és a szorgalma példás, minden tantárgy 
minősítése jó és legalább a fő tantárgyakból kiváló minősítést kapott. 
Fő tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom, természetismeret. 

 
A magatartás és szorgalom értékelése minden hónapban a naplóba be kell, hogy kerüljön.  
Minősítések: példás, jó, változó, rossz 
 
 
A magatartás napi értékelése 

piros pont: problémamentes viselkedés 
     zöld pont:  többszöri figyelmeztetés, kisebb vétségek 
         /társát piszkálja, figyelmetlen, mással foglalkozik,  
          beszélget, stb./ 
           fekete pont: verekedés, káromkodás, folyamatosan zavarja az órát, 
                                                     tiszteletlen, durva a hangneme 
 
Szorgalom:   
 
A felszerelés hiánya tantárgyanként számít. 

Felszerelés részleges hiánya:  zöld pont 
 Felszerelés teljes hiánya: fekete pont 
  
Házi feladat hiány tantárgyanként: 

Házi feladat részleges hiánya: zöld pont 
 Házi feladat teljes hiánya:       fekete pont 
 
Szorgalmi feladatokra piros pontot adunk. 
Minőségileg és/vagy mennyiségileg kiemelkedő munkáért  ☺ adható. 
 
 
Felelősi munka:   

Önállóan végzett: piros pont 
 Irányítással, segítséggel: zöld pont 
 Nem végzi el: fekete pont 
 
A félévi és év végi értékelést /bizonyítványt/ 1. osztályban és 2. osztályban félévkor esszé 
formájában, az elkészített minősítéseknek megfelelően készítjük el.
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17.4.1. Szöveges értékelés az első évfolyamon 
 
Szöveges értékelés 1. osztály –Magatartás 
 

Általános minősítés példás jó változó rossz 

Tanuló fegyelme 
tanórákon példamutató fegyelmezett figyelmeztetésre 

szorul fegyelmezetlen 

Tanuló fegyelme 
szünetekben példamutató fegyelmezett figyelmeztetésre 

szorul fegyelmezetlen 

Hangneme kifogástalan udvarias időnként 
udvariatlan durva 

A házirendet mindig betartja általában 
betartja 

időnként 
megszegi sokat vét ellene

Társaival szemben segítőkész 
megértő 

figyelmes 
tartózkodó 

változó szembenálló 
ellentmondásos

Hatása a közösségre pozitív általában jó változó negatív 

Közösségi munkában mindig részt 
vesz 

általában részt 
vesz ritkán vesz részt akadályozó 

közömbös 
 

Szöveges értékelés 1. osztály – Szorgalom 
 

Általános minősítés példás jó változó hanyag 

Tanulmányi 
munkájában igényes figyelmes többnyire 

figyelmetlen igénytelen 

Munkavégzése rendszeres időnként 
hiányos rendszertelen megbízhatatlan 

Többlet feladatot gyakran vállal általában vállal ritkán vállal nem vállal 

Felelősi teendőit maradéktalanul 
ellátja többnyire ellátja irányítással látja 

el nem látja el 

 
Szöveges értékelés 1. osztály – Magyar nyelv és irodalom 
 

Általános minősítés kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra 
szorul 

Olvasása pontosan kevés hibával pontatlanul mást olvas 

Olvasás technikája 
folyamatosan 
szólamokban 
szóképesen 

szótagolva akadozva betűzgetve 

Szövegértés biztos jó bizonytalan nem érti 

Szóbeli 
kifejezőkészség választékos jó átlagos fejlesztendő 

Másolás többnyire 
hibátlan kevés hibával több hibával sok hibával 

nem tudja 
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Tollbamondás többnyire 
hibátlan kevés hibával több hibával sok hibával 

nem tudja 

Külalak tetszetős rendezett változó rendezetlen 

Munkavégzés önálló irányítással segítségre 
szorul önállótlan 

 
Szöveges értékelés 1. osztály – Angol 
 

Általános minősítés kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra 
szorul 

Szóutánzása pontos érthető bizonytalan nem tudja 
nem értékelhető 

Tanult szavak, 
kifejezések tudja általában tudja bizonytalanul 

tudja nem tudja 

 
Szöveges értékelés 1. osztály – Környezetismeret 
 

Ismeretei biztosak jók pontatlanok hiányosak 

Ismeretek 
alkalmazása biztos általában jó megfelelő fejlesztendő 

Gyűjtőmunka rendszeres általában végez rendszertelen nem végzi 

 
Szöveges értékelés 1. osztály – Matematika 
 

Általános minősítés kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra 
szorul 

Műveletek végzése pontos általában 
pontos pontatlan nem tudja 

Munkatempója gyors átlagos lassú lemaradó 

Külalak tetszetős rendezett változó rendezetlen 

Munkavégzése önálló irányítással segítségre 
szorul önállótlan 

Problémamegoldó 
gondolkodása kreatív irányítással 

tudja 
segítséggel 

tudja 
nem tudja 
megoldani 

 
Szöveges értékelés 1. osztály – Ének-zene 

 

Általános minősítés kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra 
szorul 

Dal éneklése 
tiszta 

követi a 
dallamot 

általában követi 
a dallamot 

nem követi a 
dallamot mást énekel 

Zenei ismeretei biztosak jók megfelelőek bizonytalanok 

Órai aktivitás mindig aktív általában aktív megfelelő passzív 
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Szöveges értékelés 1. osztály – Rajz 
 

Általános minősítés kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra 
szorul 

Alakok ábrázolása arányos általában 
arányos megfelelő fejlesztendő 

Képalakítás önálló irányítással segítséggel fejlesztendő 

Munkadarab tetszetős általában 
tetszetős változó rendetlen 

 
Szöveges értékelés 1. osztály – Technika 
 

Általános minősítés kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra 
szorul 

Munkadarab tetszetős általában 
tetszetős változó rendetlen 

Munkához való 
viszony aktív jó ösztönözni kell passzív 

Tájékozottság szerteágazó általában 
tájékozott megfelelő hiányos 

 
Szöveges értékelés 1. osztály – Testnevelés 
 

Általános minősítés kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra 
szorul 

Gimnasztikai 
gyakorlatokat pontosan végzi általában 

pontosan végzi pontatlanul végzi 

nem tevékeny 
mást csinál 

fegyelmezetlenül 
végzi 

Torna kiemelkedően 
jó jó megfelelő fejlesztendő 

Atlétika kiemelkedően 
jó jó megfelelő fejlesztendő 

Labdakezelése kiemelkedően 
jó jó megfelelő fejlesztendő 

Játékokban mindig aktív általában aktív ösztönözni kell passzív 
mást csinál 

Szabályok betartása önállóan 
betartja 

általában 
betartja 

figyelmeztetéssel 
tartja be 

nem mindig 
tartja be 

elutasító 
nem tartja be 

Társaihoz való 
viszonya együttműködő általában 

együttműködő megfelelő durva 
elutasító 
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17.4.2. Szöveges értékelés a második évfolyamon félévkor 
 
Szöveges értékelés 2. osztály – Magatartás 
 

Általános minősítés példás jó változó rossz 

Tanuló fegyelme 
tanórákon példamutató fegyelmezett figyelmeztetésre 

szorul fegyelmezetlen 

Tanuló fegyelme 
szünetekben példamutató fegyelmezett figyelmeztetésre 

szorul fegyelmezetlen 

Hangneme kifogástalan udvarias időnként 
udvariatlan durva 

A házirendet mindig betartja általában 
betartja 

időnként 
megszegi sokat vét ellene

Társaival szemben segítőkész 
megértő 

figyelmes 
tartózkodó 

változó szembenálló 
ellentmondásos

Hatása a közösségre pozitív általában jó változó negatív 

Közösségi munkában mindig részt 
vesz 

általában részt 
vesz ritkán vesz részt akadályozó 

közömbös 
 

Szöveges értékelés 2. osztály – Szorgalom 
 

Általános minősítés példás jó változó hanyag 

Tanulmányi 
munkájában igényes figyelmes többnyire 

figyelmetlen igénytelen 

Munkavégzése rendszeres időnként 
hiányos rendszertelen megbízhatatlan 

Többlet feladatot gyakran vállal általában vállal ritkán vállal nem vállal 

Felelősi teendőit maradéktalanul 
ellátja többnyire ellátja irányítással látja 

el nem látja el 

 
Szöveges értékelés 2. osztály – Magyar nyelv és irodalom 

 

Általános minősítés kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra 
szorul 

Olvasás technikája kifejező 
folyamatos szólamokban szóképekben 

szótagolva akadozva 

Olvasása 
szöveghű 

pontos 
 

kevés hibával több hibával mást olvas 
sok hibával 

Szövegértés biztos jó bizonytalan nem érti 

Szöveg alkotása lényegre törő jó kérdések 
segítségével nem tudja 

Íráskép tetszetős rendezett változó rendezetlen 



Baross Gábor Általános Iskola                                             Nevelési Program 2010. november 

 40

Másolás többnyire 
hibátlan kevés hibával több hibával sok hibával 

nem tudja 

Tollbamondás többnyire 
hibátlan kevés hibával több hibával nem képes 

fejlesztendő 

Nyelvi szabályok 
ismerete biztos általában tudja 

segítséggel 
tudja 

bizonytalan 
fejlesztendő 

Nyelvtani szabályok 
alkalmazása biztos általában tudja 

segítséggel 
tudja 

bizonytalan 

nem tudja 
fejlesztendő 

 
Szöveges értékelés 2. osztály – Angol 
 

Általános minősítés kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra 
szorul 

Szóutánzása pontos érthető bizonytalan nem tudja 
nem értékelhető 

Tanult szavak, 
kifejezések tudja általában tudja bizonytalanul 

tudja nem tudja 

 
Szöveges értékelés 2. osztály – Környezetismeret 

 

Ismeretei biztosak jók pontatlanok hiányosak 

Ismeretek 
alkalmazása biztos általában jó megfelelő fejlesztendő 

Gyűjtőmunka rendszeres általában végez rendszertelen nem végzi 
 

Szöveges értékelés 2. osztály – Matematika 
 

Általános minősítés kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra 
szorul 

Műveletek végzése pontos általában 
pontos pontatlan nem tudja 

Ismeretei biztosak jók megfelelőek hiányosak 

Ismeretek 
alkalmazása pontos jó megfelelő gyenge 

Problémamegoldó 
gondolkodása kreatív irányítással 

tudja 
segítséggel 

tudja 
nem tudja 
megoldani 

 
Szöveges értékelés 2. osztály – Ének-zene 

 

Általános minősítés kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra 
szorul 

Dal éneklése 
tiszta 

követi a 
dallamot 

 általában 
követi a 
dallamot 

nem követi a 
dallamot mást énekel 
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Zenei ismeretei biztosak jók megfelelőek bizonytalanok 

Órai aktivitás mindig aktív általában aktív megfelelő passzív 

 
Szöveges értékelés 2. osztály – Rajz 
 

Általános minősítés kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra 
szorul 

Alakok ábrázolása arányos általában 
arányos megfelelő fejlesztendő 

Képalakítás önálló irányítással segítséggel fejlesztendő 

Munkadarab tetszetős általában 
tetszetős változó rendetlen 

 
Szöveges értékelés 2. osztály – Technika 
 

Általános minősítés kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra 
szorul 

Munkadarab tetszetős általában 
tetszetős változó rendetlen 

Munkához való 
viszony aktív jó ösztönözni kell passzív 

Tájékozottság szerteágazó általában 
tájékozott megfelelő hiányos 

 
Szöveges értékelés 2. osztály – Testnevelés 
 

Általános minősítés kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra 
szorul 

Gimnasztikai 
gyakorlatokat pontosan végzi általában 

pontosan végzi pontatlanul végzi 

nem tevékeny 
mást csinál 

fegyelmezetlenül 
végzi 

Torna kiemelkedően 
jó jó megfelelő fejlesztendő 

Atlétika kiemelkedően 
jó jó megfelelő fejlesztendő 

Labdakezelése kiemelkedően 
jó jó megfelelő fejlesztendő 

Játékokban mindig aktív általában aktív ösztönözni kell passzív 
mást csinál 

Szabályok betartása önállóan 
betartja 

általában 
betartja 

figyelmeztetéssel 
tartja be 

nem mindig 
tartja be 

elutasító 
nem tartja be 

Társaihoz való 
viszonya együttműködő általában 

együttműködő megfelelő durva 
elutasító 
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17.5. A magatartás értékelésének követelményei  
(1 - 8. félév és év vége) 
 
példás (5) a tanuló magatartása: 

- ha a tanítási órákon fegyelmezetten részt vesz az ott folyó munkában, és a szüneti 
magatartása kifogástalan, 

- az iskolai házirend követelményeit betartja, 
- szívesen vállal közösségi munkát, a rá bízott vagy az önként vállalt feladatokat 

maradéktalanul elvégzi, 
- az iskola minden dolgozójával, a felnőttekkel és társival tisztelettudó és udvarias, 
- iskolán kívül is az iskola jó hírnevéhez méltóan viselkedik. 

 
jó (4) a tanuló magatartása: 

- ha az órák alatt fegyelmezetten részt vesz a munkában, a szüneti magatartása is 
megfelelő, 

- a közösség által megjelölt feladatokban részt vesz, bár nem kezdeményező és 
öntevékeny; 

- a közösség érdekei ellen nem vét, 
- az iskolában és az iskolán kívül tisztelettudóan viselkedik nem durva társaival szemben, 
- az iskola házirendjének követelményeit rendszerint betartja. 

 
változó (3) a tanuló magatartása: 

- ha fegyelmezetlen magatartásával többször zavarja a tanóra rendjét és a szüneti 
magatartása esetenként elfogadhatatlan, árt a közösségnek, 

- előfordul. hogy durva társaival szemben vagy közönségesen viselkedik, 
- az iskolai házirend követelményeit csak többé-kevésbé teljesíti, 
- a közösség előtt álló feladatok végrehajtásában csak ritkán lehet rá számítani, 
- kötelességeit pontatlanul teljesíti, 
- viselkedése esetenként a felnőttekkel szemben elfogadhatatlan. 
 

rossz (2) a tanuló magatartása: 
- ha a közösség munkáját szándékosan gátolja, a közösség feladataiból nem veszi ki a 

részét, 
- goromba, durva és verekedős társaival szemben, 
- órákon, szünetekben, iskolai programokon magatartása fegyelmezetlen, beszéde és 

viselkedése gyakran közönséges, 
- az iskolai házirend követelményeit figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi, 
- az iskola berendezéseit szándékosan rongálja, társainak kárt okoz, 
- viselkedése a felnőttekkel szemben elfogadhatatlan, 
- igazolatlanul hiányzik a kötelező iskolai foglalkozásokról. 

 
17.6. A szorgalom értékelésének követelményei  
        (1 - 8. félév és év vége) 
 
példás (5) a tanuló szorgalma 

- ha a tanítási  órákon figyel és aktív, 
- a tanítási órára felkészül, 
- képességeinek megfelelő eredményekre törekszik, 
- felszerelése rendes, tiszta, 
- szívesen vállal gyűjtőmunkát, szorgalmi feladatokat végez, 
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jó (4) a tanuló szorgalma 
- ha aktívan figyel a tanítási órákon, bár nem mindig vesz részt aktívan az órai munkában, 
- feladatait elvégzi és felkészül az órára, 
- megbízhatóan dolgozik, 
- felszerelése általában rendes és tiszta. 
 

változó (3) a tanuló szorgalma 
- a tanulásban nem kitartó, 
- a munkáját pontatlanul végzi, 
- nem ér el a képességeinek megfelelő eredményt, 
- a kötelességeit csak bíztatásra, ismételt figyelmeztetésre végzi, 
- ha a felszerelése gyakran hiányos és rendetlen. 

 
hanyag (2) a tanuló szorgalma 

- ha a tanulmányi munka végzésében megbízhatatlan,  
- a feladatait bíztatás ellenére sem végzi el, 
- kötelességeit elmulasztja, 
- képességeihez mérten az eredményei nagyon gyengék, 
- taneszközeit gyakran nem hozza el, 
- felszerelése hiányos és rendetlen. 

 
 
17.7.  A pedagógusok munkájának értékelési alapelvei, szempontjai: 
 
Minden évben a nevelőtestület szavazatai alapján odaítéljük az „ Év pedagógusa” címet 
iskolánk valamelyik pedagógusának. Ennek anyagi fedezetét a jutalomkeretből biztosítjuk. 
 
A díj odaítélésének szempontjai: 

- a tanulók körében végzett kiemelkedő tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, 
- kimagasló szakmai munka, 
- innovatív képesség, 
- példás munkafegyelem, 
- az iskola céljaival, programjával való azonosulás, megvalósításában aktív részvétel, 
- munkájával, magatartásával képes presztizst teremteni maga s ezáltal a tantestület 

számára, 
- nagy tiszteletnek örvend a tanulók, a szülők és pedagógustársai körében, 
- emberi magatartása és a közösségben elfoglalt helye példamutató, 
- élvezi a közösség tiszteletét, 
- szakmai és pedagógiai munkájával az intézményen kívül is öregbíti iskolánk jó hírét. 

 
A cím odaítélésének mechanizmusa: 
 Az „ Év pedagógusa díj „ odaítélésének szabályzata tartalmazza, mely a Szervezeti és 
Működési Szabályzat melléklete. 
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18.  A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő – oktató 
munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 
 
 
 A közoktatási intézmények minimum-eszköz listáját a Közoktatási törvény 38. §. 1. 
bekezdése határozza meg. Intézményünk felszerelése folyamatban van, a fejlesztést a 
fenntartó a lista alapján végzi. 
 Ezen felül a nevelő-oktató munkához szükséges eszközök és felszerelések beszerzését 
a tanítók és szaktanárok igényei alapján végezzük. Az anyagi forrást a fenntartó által 
jóváhagyott költségvetés valamint pályázatok segítségével biztosítjuk.  A beszerzések az 
intézményvezető irányításával történnek. 
 
 
19.  A szülők, tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái, 
továbbfejlesztésének lehetőségei 
 
 
 Az iskola közösségeinek együttműködési formáit és rendjét részletesen az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
 
19.1. A szülői közösség és az iskola kapcsolattartása 
 
 Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök 
közvetlen kapcsolatot tart fenn. A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, 
javaslatait a szülői szervezetek választott elnöke juttatja el az intézmény vezetőjéhez. A szülői 
szervezet és az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontokban, tanévenként 
legalább három alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és 
feladatairól, valamint meghallgatja a szülők véleményét és javaslatait. A szülői szervezet 
elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével és tanévente kétszer beszámol a 
nevelőtestületnek a szülői közösség tevékenységéről. 
 
19.2. A szülők szóbeli tájékoztatásának rendje 
 
 Az intézmény pedagógusai a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást 
adnak. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának 
módja a szülői értekezlet, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon, családlátogatásokon illetve 
egyéb személyes megbeszéléseken történik. A szülői értekezletek és a fogadóórák rendjét a 
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
 
 
 
19.3. A szülők írásbeli tájékoztatásának rendje 
 

Rendszeres tájékoztatás a tanulmányi eredményekről, magatartásról, szorgalomról: 
tájékoztató füzet. 

Negyedéves értékelés a tanulmányi eredményekről, magatartásról, szorgalomról ( a 
problémás gyerekek esetén) : iskolai értékelő lapon. 

Tájékoztatás az intézmény szabadidős programjairól, tanulmányi versenyekről, 
iskolanapokról, stb. : Szülők Híradója, tájékoztató füzet, plakátok, stb. 
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19.4. Segítségnyújtás a szülők és az iskola között 
 
A szülők segítségnyújtása a nevelőmunkában: 
 
Céljaink akkor valósulnak meg, ha a szülők: 

- támogatnak és együttműködnek, 
- információt adnak, 
- minél nagyobb számban vesznek részt a szülői értekezleteken és a fogadóórákon, 
- megnyerik a szülőtársakat a közös munka érdekében, 
- segítséget nyújtanak egymásnak nevelési kérdésekben, módszerekben, 
- lehetőségük szerint munkával vagy anyagi támogatással segítik az iskola céljainak 

megvalósítását, 
- a tanév elején köszöntik az 1. osztályos tanulókat, 
- aktívan részt vállalnak az iskolai rendezvények lebonyolításában, 
- az osztály szabadidős programjainak szervezésében és lebonyolításában segítenek, 
- javaslataikkal, ötleteikkel segítik a tanítók, osztályfőnökök munkáját, 
- segítenek az iskola jó hírét fenntartani. 

 
Az iskola segítségnyújtása a szülőknek: 
 

- a tanulók neveléséhez segédanyagokat biztosítunk., tájékoztató füzeteket adunk ki és 
nevelési fórumokat szervezünk, 

- szükség esetén rendkívüli nevelési szülői értekezletet szervezünk, 
- családlátogatásokat végzünk, 
- egyéni megbeszélési lehetőséget biztosítunk a fogadóórákon, 
- negyedévente írásbeli tájékoztatást adunk a problémákkal küzdő gyerekek szüleinek, 
- évente nyílt napokat szervezünk, 
- termet biztosítunk a szülői rendezvények számára, 
- a szülői értekezletekről rendszeresen távol maradó szülők számára írásos tájékoztatást 

küldünk az iskola illetve az osztályközösség alakulásáról. 
 
19.5. A tanulói közösség és az iskola kapcsolattartásának rendje 
 
Osztályközösségek: 
 Az azonos évfolyamra járó és azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy 
osztályközösséget alkotnak. Az osztályfőnök jogosult az osztályközösségben tapasztalt 
problémák megoldására, és az osztályban tanító pedagógusok számára osztályértekezletet 
összehívni. 
 
Tanulói közösség: 
 Az intézmény tanulóinak közös tevékenységük érdekében tanórán kívüli 
foglalkozásokat szervez: sportkör, szakkör, stb. 
 
Iskolagyűlés: 
 Az iskola tanulóközösségének az iskolagyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. 
Tanévenként legalább egy alkalommal kell tartani, amelyen az iskola tanulói, vagy a tanulók 
küldöttei vesznek részt. 
 
Diákönkormányzat: 
 A tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoznak 
létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Az 
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osztályközösségek a DÖK legkisebb egységei, minden osztályközösség megválasztja az 
osztály diákbizottságát és az osztálytitkárt, valamint küldöttet delegál az intézmény 
diákönkormányzatának vezetőségébe. 
 A DÖK munkáját a tanulók által választott pedagógusvezető segíti, aki a 
diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a DÖK képviseletében. A diákönkormányzat 
képviselői és felnőtt vezetője folyamatos kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével. 
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20.  A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei 

 

20.1. Általános elvek 

20.1.1. Nemzeti alaptanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásában 

A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: NAT) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a 
sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. A helyi tanterv elkészítésénél figyelembe 
vettük: 

- a közoktatási törvény, a NAT és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 
- a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 
- a helyi önkormányzati intézményfenntartó minőségirányítási programját, 
- az általuk nevelt tanulók sajátosságait. 

20.1.2. Az Irányelv célja 
Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a 

tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint 
más gyermekeknél, és biztosítva legyen, hogy: 

- a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a 
minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

- a fejlesztési követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 
- a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak pedagógiai program 

tartalmi elemeivé, 
- a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 
Ennek érvényesítése érdekében meghatározzuk: 
- a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy 

egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit, 
- a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 
- a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatokat. 

20.1.3. A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása 
A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai 

és szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, 
képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. A tanulók között 
fennálló - egyéni adottságokból és igényekből adódó - különbségeket az egyéni fejlesztési 
programok kialakításakor vesszük figyelembe. 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 
a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes 

körű módosulását, 
b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, 

fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, 

nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő 
fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai 
eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 
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A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 
a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő közoktatási 

intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, 
rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg. 

b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben 
kialakított és szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes 
tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, 
terápiák alkalmazását teszi szükségessé. 

 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 
a) A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból fakadó, hiányzó vagy 

sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása. 
b) A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 
c) A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 
d) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 
e) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 
a) A fogyatékosság típusa, súlyossága. 
b) A fogyatékosság kialakulásának ideje. 
c) A sajátos nevelési igényű tanuló 
- életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 
- képességei, kialakult készségei, 
- kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 
d) A társadalmi integráció kívánalmai: lehetséges egyéni életút, továbbtanulás, 

pályaválasztás, életvitel. 
 
A szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár/terapeuta kompetenciája: 
1. a programok, programcsomagok összeállítása, 
2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, 
3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően a 
konzultációban. 

20.1.4. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű 
tanulók számára 

A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a közoktatási 
törvény foglalja össze. A közoktatási törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz 
igazodva az általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti 
olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a 
sajátos nevelési igényű tanulók számára, mint például: 

- speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, 
- speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 

20.1.5. A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás 
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk. 
Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint 
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részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való 
együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők 
biztosítják: 

- Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének 
felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

- Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 
rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások 
alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a 
„sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az 
elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

- A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi 
az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - 
eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök 
alkalmazását. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében 
részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, 
empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező 
pedagógus, aki 

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos 
nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; 

b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet 
biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 
alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 
javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói 
teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott 
szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 
e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 
f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében 

részt vevő - a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - 
gyógypedagógiai tanár/terapeuta az együttműködés során 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 
b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, 
hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 
kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 
alkalmazására; 

e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 
javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 
pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - 
egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek 
során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 
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Az integrált nevelés során igénybe kívánjuk venni az egységes gyógypedagógiai 
módszertani intézmények, szak- és pedagógiai szakmai szolgáltatását, az utazó 
gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét. 

20.2. A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai fejlesztésének 
elvei 

20.2.1. A mozgáskorlátozott tanuló 
Mozgáskorlátozott az a tanuló, akinél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett 

károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság 
áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a 
szocializáció. 

A tanuló speciális nevelési szükségletét meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, 
annak formája, mértéke és területe. Egy kategóriába tartoznak azok a mozgásos 
tünetcsoportok, amelyek a pedagógiai gyakorlat terén azonos vagy hasonló feladatot 
jelentenek. 

Ebből a szempontból a következő csoportosítás alakítható ki: 
- végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok, 
- petyhüdt bénulást okozó kórformák, 
- a korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek, 
- egyéb, maradandó mozgásállapot-változást, mozgáskorlátozottságot okozó kórformák, 
- a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák. 
A mozgás minden kisgyermek tapasztalatszerzési lehetőségére hatással van, 

befolyásolja személyiségfejlődését is. A sérült gyermek esetében a mozgásos tanulás 
lehetősége módosul. Mások a környezetéről, a saját testéről szerzett tapasztalatai, mint az 
ép mozgású társainak. A mozgásállapot tartóssága, visszafordíthatatlansága is befolyásolja 
a fejlődésmenetet. Ez nem ritkán az átlagostól eltérő pszichés, szociális és fizikai 
szükségleteket teremt. 

A jelentősen eltérő kóreredet és károsodás miatt a mozgáskorlátozottság egyénileg is 
sok eltérést mutat. Ebből eredően a tanulók más-más személyiségfejlődési utat járnak be. 
Nevelhetőségüket meghatározza, hogy tapasztalatszerzési lehetőségeik beszűkültek, a 
környezethez való alkalmazkodásukban gátoltak. A hely- és helyzetváltoztatás, az 
önkiszolgálás, a kézfunkció, a manipuláció, a tárgy- és eszközhasználat, a grafomotoros 
teljesítmény, illetve a verbális és nonverbális kommunikáció eltérő mértékű 
akadályozottsága az iskolai képzés egész időtartama alatt megkívánja az egyénre szabott 
módszerek, eljárások, technikák és eszközök, valamint a pedagógiai és egészségügyi célú 
rehabilitáció és a fizikai korlátozottságot csökkentő környezeti adaptáció alkalmazását. 

20.2.2. A mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztése 

A mozgáskorlátozott tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

 Alapelvek 
A mozgáskorlátozott tanuló nevelésének, oktatásának, mozgásfejlesztésének alapelve, 

hogy a sérülésből adódó hátrányos következményeket segítsen csökkenteni vagy 
ellensúlyozni. 

A képességek tervszerű fejlesztése az egyéni fejlődési sajátosságokhoz szabottan 
történjen meg annak érdekében, hogy a gyermekek mozgáskorlátozottként is meg tudják 
állni a helyüket a környezetükben, a társadalomban. 
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Mindig szem előtt tartva az önállóságra nevelés elvét, az iskolában - a tanuló 
állapotának megfelelően - biztosítani kell az akadálymentes közlekedést, a megfelelő 
mozgás- és életteret, illetve az ehhez szükséges eszközöket (pl. lejtő, kapaszkodó). 

Célok 
Megteremteni az esélyegyenlőség alapjait, hogy a mozgáskorlátozott gyermekek az 

iskolai tanulmányok adott pontján felkészültek legyenek az önálló életvitelre. 
Ennek érdekében: 
- ki kell alakítani a tanulókban az egészséges énképet és önbizalmat, 
- növelni a kudarctűrő képességüket, 
- önállóságra nevelni őket. 

Kiemelt feladatok 
A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi 

károsodás következtében kialakult kommunikációs zavarok és a mozgásteljesítményt 
igénylő feladatok kivitelezése jelentik. Mindkettő befolyásolja az olvasás, írás, beszéd 
elsajátítását is, ezért kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni. 

A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítést igényel. Ennek során 
figyelembe kell venni kommunikációjának formáját, szintjét, a gyermek érzelmi állapotát, 
értelmi képességeit és fizikai adottságait is. 

A speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása és a technikai jellegű 
segédeszközök igénybevétele segíti 

- a mozgásbiztonságot, 
- a mozgásreflexek célszerűségét és gyorsaságát, 
- az író, rajzoló és eszközhasználó mozgást, a hallásra, beszédészlelésre támaszkodó 

tevékenységeket. 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 
Az iskolai fejlesztés szakaszai megegyeznek a NAT pedagógiai szakaszolásával. 
A mozgáskorlátozott gyermek iskolakészültsége általában indokolja, hogy az első 

évfolyam teljesítésére a helyi pedagógiai program egy tanévnél hosszabb időt (két tanév) 
biztosítson, de szükség esetén a további pedagógiai szakaszok is szerveződhetnek 
hosszabb idősávban. 

Az iskolai fejlesztés teljes időtartama alatt kiemelt feladat a mozgásnevelés, ami egy 
komplex rehabilitációs hatásrendszer. Ötvözi a sérült tartási és mozgási funkció 
helyreállítását célzó, a gyógyító és a motoros képességek fejlesztését szolgáló pedagógiai 
eljárásokat, s e feladatokat integrálja a tanítás-tanulás folyamatába. 

Mivel a mozgáskorlátozott tanulóknál minden esetben a mozgató és tartó szervrendszer 
irreverzíbilis károsodása áll fenn, a mozgásnevelés feladatait nem az életkor, hanem a 
betegség - annak végleges, javuló vagy romló volta -, továbbá a mozgásállapot súlyossága 
határozza meg. 

A többségi iskolában történő együttnevelés 
Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre. 
a) Ha a sérült tanuló fogadása az integráló iskola nevelőtestületének egyetértésével 

találkozik, akkor az garancia arra, hogy a befogadás eredményes lesz. 
b) A mozgáskorlátozott tanulók optimális fejlődése érdekében a pedagógiai programban 

megfogalmazódnak a speciális elvárások és tennivalók (eszköz, segédeszköz, segédletek, 
differenciálás, az értékelés, minősítés, a követelmény egyénre szabott formái stb.). 
Különösen jelentős az osztályfőnök szerepe az osztályban tanító pedagógusok 
tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről.  
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A NAT alkalmazása 
A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott 

fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges. A helyi tantervben az 
egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi 
ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők.  

Kiemelt fejlesztési feladatok 
A kiemelt fejlesztési feladatok teljesítését a tanulók életkori sajátosságai és a 

mozgáskárosodásból adódó egyéni eltérések egymással kölcsönhatásban befolyásolhatják. 
 
Énkép, önismeret 

A személyiség építésének és a lelki egyensúly fenntartásának egyik eszköze a 
lehetőségek szerinti önállóságra nevelés. A tanulókban akkor alakul ki reális, pozitív 
énkép, ha önmagához képest fejlődik, ér el sikereket. 

 
Információs és kommunikációs kultúra 

A mozgáskorlátozott tanulóknak gondot okozhat a kommunikáció, a szóbeli 
információk feldolgozása, érzékelése, megértése és alkalmazása. Hátrányaikat az 
információszerzésben és adásban pótolhatja az elektronikus eszközök, a média használata. 
Az információs társadalom fejlődése azt is lehetővé teszi, hogy a mozgáskorlátozott tanuló 
nem az alkalmatlanságot, a képességek hiányát érzi, mert olyan eszközöket használhat, 
amelyek alkalmazásával az életminősége javulhat. 

Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a tanulók ne csak az Informatika műveltségi 
területen belül használják a számítógépet, hanem - ha szükséges - a tanítási órákon is. A 
számítógép írástechnikai segédeszközként tanulási és munkaeszköz a kézírásra a 
mozgásállapota miatt képtelen és a beszéd útján nehézségekkel kommunikáló tanuló 
számára. 

 
Tanulás 

A mozgáskorlátozott tanulóknál fokozott figyelmet kell fordítani a tanulás 
összetevőinek tanítására, az egyénre szabott tanulás módszereinek megválasztására. Az 
előzetes tapasztalatszerzésre a mozgáskorlátozottság miatt nem mindig kerül sor, ezért a 
tanuló előzetes tudása is hiányos lehet. Esetenként a mozgásos tapasztalatszerzés is 
akadályozott. A tapasztalati alapozás lehetőségeinek megteremtésével, a kíváncsiság, 
érdeklődés és megoldási késztetés felkeltésével és megtartásával stabil motiváció érhető el. 

 
Testi és lelki egészség 

A fejlesztések során törekedni kell arra, hogy a tanulók minél inkább megismerjék 
mozgáskorlátozottságuk okát és annak következményeit, elsajátítsák és alkalmazzák az 
azzal kapcsolatos higiéniás szabályokat. A kellő mértékű önállóság akkor valósítható meg, 
ha ismerik a számukra nem javasolt mozgásokat, azoknak az eszközöknek a használatát, 
amelyek a hely- és helyzetváltoztatást lehetővé teszik számukra. A tanulókban ki kell 
alakítani, hogyan viszonyuljanak mozgásállapotukhoz, ismerjék meg saját értékeiket. 

 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Az iskolai fejlesztések során kiemelt feladat a lehető legnagyobb önállóság elérése. 
Ezért lényeges azoknak az eljárásoknak, módszereknek, tevékenységeknek a megkeresése, 
kidolgozása és működtetése, illetve azoknak az eszközöknek a megtalálása, amelyek a 
mozgáskorlátozott tanuló életének minden színterén az önálló életvitel kialakítását segítik, 
gyakoroltatják. Kiemelt jelentőséggel bír a mozgáskorlátozottak számára elérhető pályák, 
munkahelyek megismertetése, az ezek iránt való érdeklődés felkeltése. A lelki egyensúly 
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fenntartásának elengedhetetlen eszköze a bizonytalanság kezelésének képessége, amelynek 
kialakítása a nevelő-oktató munka fontos feladata. 

A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 
A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és 
kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. Az egyes 
műveltségi területekre vonatkozó ajánlások: 

 
Magyar nyelv és irodalom 

Az olvasás- és írástanítás - a helyesírásra és a tartalomra koncentrálva - az egyénnek 
megfelelő tempó és segédeszköz kiválasztásával történjen. Egyes tanulóknál a gépi írás 
elsajátítása teremt lehetőséget az írásbeli kommunikációra. Mivel a beszéd formája a 
sérülés függvénye, ezért annak a tartalmi részére kerüljön a nagyobb hangsúly. 

 
Élő idegen nyelv 

A nyelvtanulás a továbbtanulás, a későbbi munkavállalás, az önbizalom növelésének 
fontos eszköze, ezért minden esetben szükség van a megszerzett nyelvtudás gyakorlati 
felhasználhatóságának egyénre szabott megfogalmazására. 

Az olvasási és írásnehézségekkel küzdő gyermekek esetében az auditív tanulási 
módszerek nagyobb eredményességet tesznek lehetővé. 

 
Matematika 

Kiemelten szerepe van a tanítás során a sokoldalú érzékleti megerősítésnek. 
A geometriai anyag gyakorlati részének tanítása a mozgásállapottól függően egyéni 

elbírálás alapján történjen, a sérültségnek megfelelő, egyénre adaptált eszközök 
használatával, mert ezek át tudják segíteni a tanulót a technikai nehézségeken. 

 
Ember és társadalom 

Szükség van a társadalmi tapasztalatszerzés hiányainak pótlására. 
Meg kell ismertetni a tanulókkal a mozgáskorlátozottakra vonatkozó jogszabályokat és 

érdekvédelmi szerveződéseket. 
 
Ember a természetben. Földünk és környezetünk 

Az embertani, egészségügyi ismeretek tartalmazzák a tanuló diagnózisának ismeretét, az 
ezzel kapcsolatos egészségügyi feladatok és problémák kezelését. 

Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, segédeszközök igénybevétele, a 
tanulási környezet megfelelő alakítása teremti meg a tapasztalás lehetőségét. 

 
Művészetek 

A mozgáskorlátozott tanuló harmonikus fejlődésének és önkifejezésének egyik fontos 
eszköze a zene, a mozgás a dramatikus interakció és az alkotás. 

A felmentés bármely formája indokolatlan, minden esetben meg kell keresni azokat az 
eljárásokat, módszereket, testhelyzeteket, eszközöket, amelyeknek segítségével a tanuló 
alkotni képes. 

 
Informatika 

Az informatika tanítása szükség esetén az egyénre szabott, adaptált eszközök (pl. 
speciális egér, klaviatúravédő stb.) alkalmazásával történik. 
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Az információs-kommunikációs technológiák megismertetése, azok tanulóhoz igazított 
egyéni használatának megtanítása segítségével válik lehetővé az információszerzés, az 
önálló tanulás, a tanulók életminőségének a javítása. 

 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

Olyan ismeretek, tevékenységformák és eszközök használatának megtanítása szükséges, 
amelyeket a tanuló hasznosítani tud szabadideje eltöltése, pályaválasztása, önálló felnőtt 
élete, illetve a társadalomba való beilleszkedés során. 

A mozgásállapot alapján kitűzött célok határozzák meg az egyéni képességekhez 
igazodó feladatokat, az egyéni fejlődéshez szükséges eszközök alkalmazását, az önállóság 
elérését segítő praktikumok elsajátítását. 

Az életminőség javítását az segíti, ha a tanuló megismeri és gyakorolja a gyógyászati 
segédeszközök használatát, karbantartását és a velük való közlekedést. 

 
Testnevelés és sport 

A műveltségi terület elemei és feladatai az alábbiak szerint módosulnak. 
Elemek 
a) A gyógytorna passzív és aktív eljárásai. 
b) A fizikoterápia módszerei és eljárásai. 
c) Korrekciós és gyógyászati segédeszközök alkalmazása. 
d) Hidroterápia és egyéb terápiás eljárások. 
e) A testnevelés mozgásanyagának (gimnasztika, torna, atlétika, testnevelési és 

sportjátékok) sérülésspecifikusan adaptált formái. 
f) Adaptált sportfoglalkozások. 
g) A mindennapos tevékenységek végzésére való mozgásos felkészítés és adaptív 

eszköz használatának megtanítása. 
Feladatok 
a) A károsodott mozgási és tartási funkciók helyreállítása, korrekciója, kompenzációja. 
b) A mozgásszervrendszer optimális működőképességének biztosítása. 
c) Az állapotromlás, másodlagos károsodások megelőzése. 
d) A motoros képességek fejlesztése, fizikai kondíció növelése, egészséges életre 

nevelés, mozgásigény, mozgástudat kialakítása. 
e) A reális mozgásos éntudat kialakítása, önálló életvitelre elő- és felkészítés. 
f) Tehetséggondozás különböző adaptált sportfoglalkozásokon keresztül. 
A fejlesztési követelmények jelentős eltérései miatt a helyi tantervekben a testnevelés 

tantárgyi elnevezés helyett a mozgásnevelés elnevezés javasolt. 

Pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció 
A mozgáskorlátozott tanulók rehabilitációs fejlesztésének sajátos célja, hogy a sérülés 

következtében hátránnyal induló tanulónak nagyobb esélyt biztosítson az eredményes 
tanulásra, fejlődésre, a sikeres társadalmi beilleszkedésre. 

Ennek érdekében szükséges: 
- a központi idegrendszer sérülése által előidézett funkciózavar (beszédzavar, 

beszédhiba, figyelemzavar, a szenzomotorium zavara, részképesség-kiesés, pszichés 
és/vagy motoros tempó lassúsága stb.) megszüntetése vagy csökkentése; 

- a pszichomotoros funkciók korrekciója, fejlesztése, mivel a szenzomotoros zavar 
dyslexiához, apraxiához vezethet és ez tanulási problémákat idézhet elő; 

- a tanulók folyamatos logopédiai fejlesztése, különös tekintettel a központi 
idegrendszeri sérülés következtében dysarthriás gyermekek esetében a speciális 
szomatopedagógiai és logopédiai terápiára. Mindez szervesen illeszkedik a komplex 
rehabilitációs célú programba; 
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- a kórforma és mozgásállapot fajtája és súlyossága függvényében kialakított és a 
tanrendbe iktatott csoportos és egyéni mozgásnevelés; 

- a diagnózis szerinti speciális gépírás (gépi írás) megtanítása, amely akkor indokolt, ha 
a kóreredet miatt a tanuló nem tudná iskolai munkáját kézírással végezni; 

- speciális felkészítés az önkiszolgálásra, az önálló életvezetésre; 
- az önkiszolgálást, az iskolai munkát segítő és a fejlesztést szolgáló sérülésspecifikus 

egyedi eszközök biztosítása; 
- a nyelvoktatás megvalósítása úgy, hogy az segítse a gyermek más anyanyelvű 

emberekkel történő kommunikációját és a média segítségével biztosítsa a számára 
elérhetetlen élményeket; 

- a gyógyászati segédeszközök és az orvosi, egészségügyi háttér biztosítása; 
- alapos szakmaismereten és önismereten alapuló pályaorientáció; 
- a mozgáskorlátozottak jogi lehetőségeinek és érdekvédelmi ismereteinek (szövetség, 

egyesületek, klubok, alapítványok stb.) ismerete. 

20.3. A látássérült (aliglátó, gyengénlátó) tanulók iskolai fejlesztésének 
elvei 

20.3.1. A látássérült tanuló 
A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében 

kialakult állapot, mely megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodó 
képességét, személyiségét. 

Gyógypedagógiai szempontból azok a tanulók látássérültek, akiknek látásteljesítménye 
(vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 
0-0,33 (látásteljesítmény 0-33%) közötti. 

Ezen belül: 
a) vakok azok a tanulók, akiknek látóképessége teljesen hiányzik (vízus: 0); 
b) aliglátók azok a tanulók, akik minimális látással rendelkeznek: fényt érzékelők, 

ujjolvasók, nagytárgylátók (vízus: fényérzés -0,1); 
c) gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza a 

csökkent látásteljesítmény (vízus: 0,1-0,33). 
A vak, valamint a gyakorlatilag vak, aliglátó tanulókat elsősorban a tapintó-halló 

életmód, a látásukat praktikusan használó aliglátókat és a gyengénlátókat a látó-halló 
(tapintó) életmód jellemzi. 

A pedagógiai fejlesztés szempontjából elsődlegesen a látásélesség és a látási funkciók 
ismerete fontos, de a pedagógusnak tájékozottnak kell lennie 

- a látássérülés kórokáról, a látássérültség kialakulásának időpontjáról; 
- a szemészeti állapot - prognózis javuló vagy romló tendenciájáról, a pedagógiai 

látásvizsgálat eredményéről, a gyermek intelligenciájáról, személyiségvonásairól. 
A látássérüléshez gyakran társulhat egyéb fogyatékosság is (pl. mozgás-, hallás- és 

értelmi fogyatékosság, részképesség-kiesés, autizmus). 
A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális 

módszer- és eszközrendszert minden esetben a tanulók állapotából fakadó egyéni 
szükségletek határozzák meg. 

 

20.3.2. A látássérült tanulók iskolai fejlesztése 

A látássérült tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 
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A látássérült tanulók nevelését, oktatását ellátása során két fő feladat megoldását 
vállaljuk: az általános, korszerű alapműveltség nyújtását, valamint azon túl a speciálisan 
jelentkező, a látás hiányából, a gyengénlátásból és az esetleg csatlakozó fogyatékosságból 
adódó hátrányok leküzdését. A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek 
kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy a látás hiánya vagy csökkent volta miatt a 
látássérült gyermek ismeretszerzését a külvilág iránti látó beállítódás helyett más - a 
haptikus (bőr- és mozgásérzékelés együttese) és a hallási - beállítódás is jellemzi. Fontos 
az ép érzékszervek - hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés - fejlesztése, valamint a meglévő 
látás használatának tanítása. 

A látás hiánya, az aliglátás és a gyengénlátás nem csak a tanulás terén okoz eltéréseket, 
hanem nehezítettek a mindennapi élet tevékenységei (a tájékozódás, a közlekedés, az 
önkiszolgálás) is. Mindez pszichésen megterhelő, emiatt gyakran személyiség- és 
szocializációs zavar is kialakulhat (önállótlanság, lassú reakciókészség, passzivitás, 
önbizalomhiány, elkülönülésre való hajlam vagy túlzott önérvényesítő magatartás, 
indulatosság, téves eszmék). 

A pedagógus fokozott odafigyelésével, egyéni bánásmóddal és a közösség segítségével 
tudja mindezt korrigálni. 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 
A látássérült tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a NAT-

ban alkalmazott szakaszolással. Az első évfolyam tananyagának a helyi tantervben két évre 
történő elosztása a Braille-írás-olvasás előkészítése, a matematikai fogalmak kialakítása, 
eszköz- és jelrendszerének elsajátítása, a környezet vizuális és tapintásos megismertetése 
miatt indokolt. 

A képzési szakaszok tervezésekor - az ép tanulókhoz hasonlóan - a látássérült tanulók 
nevelése során is figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. Az eltérő életkori 
jellemzők miatt a személyiségfejlesztésnek speciális feladatai vannak az alábbiak szerint. 

Az iskolakezdéstől a pubertásig 
- Az önállóság iránti igény fejlesztése elsősorban az önkiszolgálás, a mozgás és 

tájékozódás terén. 
- Az érdeklődés felkeltése a környezet, a látható, hallható, tapintható világ megismerése 

iránt a speciális segédeszközök használatával. 
- A működő érzékszervek fokozott kihasználása. 
- Az akarati tulajdonságok erősítése a látássérülés hátrányainak leküzdéséhez. 
- Az önbizalom, a pozitív énkép alapozása. 
- Felkészítés az ép látásúakkal való kapcsolatépítésre, a közösségbe való 

beilleszkedésre. 
- Az egészségvédő viselkedés szokásainak kialakítása, a higiénés tevékenységek 

elsajátítása, a szem védelme. 
Serdülő- és ifjúkor 
- Az önállóság további fejlesztése, illetve - a különböző fokú látásteljesítménnyel 

rendelkező tanulók esetében különösen - a látás kihasználását maximálisan segítő speciális 
optikai segédeszközök használata iránti igény kialakítása. 

- Az érdeklődés irányítása a látóképesség szempontjából reális pályaválasztási területek 
felé. 

- Az akarati tulajdonságok (céltudatosság, kitartás) kialakítása az önálló tanulás és a 
későbbi munkavégzés céljából. 

- Az önfejlesztés igényének kialakítása különösen az ismeretszerzés terén és az egyéni 
tehetség kibontakoztatásában. 

- Az önbizalom és az önkritika egyensúlyának megteremtése, reális énkép kialakítása. 
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- Az egészségvédő magatartás szokásainak továbbfejlesztése, az egészséges életmód 
iránti igény kialakítása. 

- Az egyéni igényeknek megfelelő közvetlen környezet tudatos át-, illetve kialakításának 
ismerete. 

A többségi iskolában történő együttnevelés 
A többségi iskolában történő együttnevelés minden esetben egyéni döntést, esetenként 

egyéni felkészítést igényel. Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell 
lenni a következőkre: 

A látássérült tanuló vegyen részt olyan egyéni fejlesztésekben, amelyre állapotából 
fakadóan szüksége van. Ennek megvalósításához a szakértői javaslat nyújt támpontot, 
illetve igénybe vehető a látássérültek iskoláiban létrejött egységes gyógypedagógiai 
módszertani intézmények által biztosított szak- és szakmai szolgáltatás. 

- A látássérült tanulók optimális fejlődése érdekében a pedagógiai programban 
megfogalmazódnak a speciális elvárások és tennivalók (eszköz, segédeszköz, segédletek, 
differenciálás, az értékelés, minősítés, a követelmény egyénre szabott formái stb.). 
Különösen jelentős az osztályfőnök szerepe, az osztályban tanító pedagógusok 
tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről. 

20.3.3. A gyengénlátó és a látásukat praktikusan használó aliglátó tanulók iskolai 
fejlesztése 

A NAT alkalmazása 
A gyengénlátó és a látásukat praktikusan használó aliglátó tanulók nevelése-oktatása 

során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában 
lehetséges. 

A gyengénlátó, aliglátó tanulóknak a tanuláshoz és a mindennapi fejlesztéshez 
különleges technikák elsajátítása szükséges: elektronikus olvasógép, speciális optikai 
segédeszközök, látássérültek számítástechnikai segédeszközei, programjai használata, 
szükség szerint Braille írás-olvasás, tájékozódás hosszú fehér bottal stb., melyeknek 
ismeretanyaga az egyéni fejlesztési terv része. 

A megfelelő eszközrendszer biztosítása mellett (teremvilágítás, egyéni megvilágítás, 
speciális tanulóasztal, tankönyvkiválasztás, speciális füzet, megfelelő íróeszköz) a 
követelmények mennyiségi és minőségi teljesítése a gyengénlátók egyéni adottságai 
szerint várható el. Ennek érdekében több gyakorlási lehetőségre és alkalmanként több 
időre van szükség. 

Kiemelt fejlesztési feladatok 
A gyengénlátó, aliglátó tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott 

kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de mindenkor figyelembe 
kell venni, hogy a tanulók egyéni adottságai többnyire eltérnek az ép tanulók adottságaitól. 
Mindkét csoportba tartozó tanulók számára biztosítani kell a tanuláshoz és a társadalmi 
beilleszkedéshez szükséges speciális ismeretanyagot (speciális technikák és eszközök 
használata stb.) és a készségfejlesztést (önálló tanulásban használható eljárások, 
lényegkiemelés, megtartó emlékezet növelése, szóbeli kifejezőképesség gazdagítása, 
célszerű munkaszokások kialakítása, vizuális megfigyelőképesség fejlesztése stb.). 

 
 
Énkép, önismeret (lásd még: Testi és lelki egészség) 

A gyengénlátó, aliglátó tanuló személyiségfejlődésének alakulásában alapvető szerepe 
van a megfelelő tanulási környezet kialakításának. Csakis ez segítheti az önálló 
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tevékenység kialakítását. Fel kell készíteni őket arra, hogy mindannyian felelősek saját 
biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakulásában. 

 
Információs és kommunikációs kultúra 

A gyengénlátó, aliglátó tanulóknál a megfelelő látási kontroll hiányának következtében 
nehezített a kommunikáció, a metakommunikáció által terjedő információk érzékelése, 
megértése, feldolgozása és alkalmazása. Hátrányaikat az ép érzékszervek segítségével, más 
területek fokozott kiművelésével pótolhatják. Az információszerzésben kiemelt 
jelentőségű a virtuális csatornákon keresztüli ismeretszerzés, ezért az elektronikus média 
használatát különös gondossággal kell megtanítani: a kiválasztás szempontjai között 
elsődleges a láthatóság biztosítása és a hallható információk használata (kiegészítésként pl. 
a nagyítóprogramok és a „beszélő egységek” használata). 

 
Tanulás 

Kiemelt cél, hogy a sérült tanulók megismerjék a látásos megismerésben fennálló 
nehézségeik kompenzálását segítő eljárásokat, és begyakorolják azok alkalmazását. A 
tanulók a számukra kedvező külső feltételek, körülmények kialakításában kapjanak aktív 
szerepet. Kiemelt figyelmet kell fordítani az optikai segédeszközök (szemüveg, 
távcsőszemüveg, lupe, teleszkópos nagyító, elektronikus olvasógép stb.) használatának 
megtanítására, hogy a láthatóság legelőnyösebb feltételeit önállóan is megteremthessék 
maguknak. Lehetővé kell tenni számukra, hogy használják az iskolai könyvtárat, 
megismerjék azokat a speciális programokat és készülékeket (nagyítóprogramok, 
kiegészítő egységek), a rendelkezésre álló hangos-könyvtárat (kazetták, digitális könyvek), 
amelyek az egyéni eligazodásukat, tudásbővítésüket segítik. 

 
Testi és lelki egészség 

A gyengénlátó, aliglátó tanuló kapjon átfogó képet arról, hogy miként viszonyuljon 
szembetegségéhez. Képessé kell tenni a tanulókat a helyes higiénés szabályok 
elsajátítására, a szem óvására, tisztán tartására, a látáskímélő előírások betartására. Kiemelt 
jelentősége van a szembetegségek miatt javasolt és ellenjavallt mozgáskorlátozások 
megismerésének, az optikai segédeszközök és azok rendeltetésszerű, helyes használata 
megtanításának. Fel kell készíteni őket a gyengénlátásból, aliglátásból fakadó fokozott 
baleseti lehetőségekre, azok megelőzésére, a finommozgások és a tájékozódás 
ismereteinek elsajátítására. 

 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Az önálló életvitelhez szükséges ismereteket, szokásokat folyamatosan lehet kiépíteni. 
Fontos feladat az életvezetéshez szükséges rend, szokásrend kialakítása, igényszinten 
tartása. A tanulónak tisztában kell lennie a pályaválasztási, későbbi munkavállalási, 
családalapítási stb. lehetőségekkel, korlátokkal. Ehhez szükség van a szemészeti diagnózis 
és következményeinek ismeretére, a választható pályák tapasztalati úton történő 
megismerésére, a szűk választási lehetőségek, a valóság, a vágyak és a realitások 
összehangolására. 

A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 
A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és 
kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 
vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 
érvényesíthetők. Ha a tanulót állapota akadályozza a tananyag elsajátításában, akkor az 
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Irányelvben megadott módosítások figyelembevételével javasolt a helyi tanterv 
elkészítése. 

Az egyes műveltségi területekre vonatkozó ajánlások: 
Magyar nyelv és irodalom 
A gyengénlátásból, aliglátásból fakadó sajátos nehézségek miatt az olvasás-írás 

tananyagának elsajátításához az 1. és a 2. évfolyamon magasabb óraszám biztosítása 
javasolt. Az ismeretanyag elsajátításához rövidebb terjedelmű olvasmányok (kötelező 
olvasmányok) választása indokolt lehet, de a hosszabb művek esetében a hangos/digitális 
könyvek olvasása is megvalósítható. Az olvasási tempót érintő követelmények 
meghatározásakor szükséges a látásteljesítmény figyelembevétele. Az írás tanításánál 
törekedni kell az áttekinthető, rendezett, olvasható írásképre, amelyet a tanuló saját 
adottságainak megfelelő betűméretben és taneszközökkel teljesít. 

Élő idegen nyelv 
Az élő idegen nyelv tanulása a gyengénlátó és az aliglátó számára a látó társadalomba 

való beilleszkedést és az esélyegyenlőséget is célozza. Ennek érdekében kiemelten fontos a 
mindennapokban előforduló nehezített élethelyzetek gyors megoldását lehetővé tevő 
(információkérés, tájékozódás, segítségkérés, fejlett kommunikációs készség kialakítása az 
idegen nyelv használatában) tartalmak beépítése a helyi tantervbe. 

Matematika 
A tanítás során használt eszközök, és a követelmények meghatározásakor kiemelten 

figyelembe kell venni az alábbiakat: 
- szemléltetéshez és a tanulói munkához speciális (adaptált) eszközöket kell használni 

(speciális vonalzó, körző stb.); 
- a mérés, szerkesztés jelentősen függ a látássérülés mértékétől, ezért a pontosság 

szempontjából szükséges engedményeket tenni. 
Ember és társadalom 
A műveltségi terület tartalmának meghatározásakor az alábbiak beépítése szükséges: 
- a gyengénlátó, aliglátó tanuló ismerje meg a látássérültekre vonatkozó jogi 

szabályozást, és tudja, hogyan élhet jogaival; 
- ismerje a látássérültek érdekvédelmi szerveződéseit. 
Ember a természetben 
A teljes látást igénylő jelenségeket az ismeret szintjén kell biztosítani (fizikai, kémiai, 

biológiai jelenségek, pl. fénytan). 
A tananyagba szükséges beépíteni a gyengénlátással kapcsolatos fizikai és biológiai 

ismereteket, valamint lehetőséget kell adni a tanári és a tanulói kísérletekben való aktív 
részvételre. 

A követelmények tekintetében - a balesetek elkerülése érdekében - a tanulói 
kísérleteknél egyéni elbírálásra van szükség. 

Földünk és környezetünk 
A tartalom feldolgozása során biztosítani kell a gyengénlátók, aliglátók számára 

használható térképeket (lényegkiemelő, kontrasztos, esetenként tapintható jelzések stb.). 
A követelményeknek ismeretanyag szempontjából teljes körűen, de a gyengénlátók, 

aliglátók által használt eszközzel kell eleget tenni. 
Művészetek 
A gyengénlátó, aliglátó tanuló az élet minden területén több nehézséggel küzd, mint az 

ép társai, ezért a készségek, képességek fejlesztése mellett kiemelten fontos a művészetek 
személyiségkorrekciós hatása. 

Az ének-zene ismeretanyagában a hallásos tanulás kerül előtérbe. 
A dráma és tánc a tanuló térbeni biztonságának, mozgásuk harmóniájának 

kialakításában, ön- és társismeretük kialakításában, kommunikációjuk fejlesztésében 
kiemelt szerepet kap. 
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A vizuális kultúrán belül a síkbeli ábrázolás mellett - elsősorban az aliglátók esetében - 
a hangsúly a térbeli plasztikus megjelenítésre (mintázás, makett, agyagozás stb.) 
helyeződik. Fokozottan érvényesül a jó minőségű eszközök biztosítása a látássérült 
gyermek számára megfelelő vizuális élmény megszerzéséhez. A szerkesztési feladatoknál 
a pontosság terén engedményeket kell tenni. 

Informatika 
A gépírás (billentyűzet) tanításának szerepe a gyengénlátó, aliglátó tanuló esetében 

kiemelten fontos annak érdekében, hogy a mindennapi életben adódó írásbeli feladatait 
(dolgozat, önéletrajz stb.) esztétikus külalakban készíthesse el. A számítástechnika tanítása 
során az aliglátók számára speciális hangjelzős és tapintásos információt adó készülékek 
alkalmazása szükséges. 

A könyvtárhasználat az iskolai könyvtár használatára korlátozódik azzal a 
kiegészítéssel, hogy a gyermek tanuljon meg ismeretlen könyvtárban segítséget kérni és 
ezúton tájékozódni. Lehetőség szerint ismerje a hangos könyvtárat és igénybevételét. 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 
A műveltségi terület alapját a NAT-ban megfogalmazottak jelentik, fokozottabb 

hangsúlyt kapnak azonban a személyiségállapothoz igazított életviteli technikák. 
A műveltségi terület tartalmába mindazon ismeretek beépülnek, melyek a gyengénlátó 

tanulók mindennapi életvezetéséhez mind teljesebb önálló életviteléhez szükségesek, 
illetve alakítják későbbi pályaválasztásukat. 

Testnevelés és sport 
A gyengénlátó, aliglátó tanulók az állapotuknak megfelelő speciális mozgásnevelésben 

vesznek részt. A helyi tanterv a testnevelés NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatai 
közül tartalmazza a nem ellenjavalltakat, valamint a diagnózis ismeretében ajánlott 
speciális tartalmakat, beépítve a gyógy-testnevelési eljárásokat. A speciális tartalmak 
kialakításánál figyelemmel kell lenni: 

- a mozgás-látás koordinációjának fejlesztésére, 
- a helyes testtartást segítő gyakorlatokra és a meglévő mozgásszervi betegségek 

korrekciós gyakorlataira. 
A követelmények meghatározása mindig a gyermek egyéni állapotától függ, a 

látásteljesítmény, a szembetegség kihatásai és a társuló mozgásszervi betegség 
figyelembevételével. 

Amennyiben lehetőség van rá, meg kell ismertetni a gyengénlátó, aliglátó tanulót a 
látássérültek sportolási lehetőségeivel és biztosítani kell az abban való részvételt (pl. 
atlétika, csörgőlabda, úszás). 

Pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció 
A pedagógiai és egészségügyi célú (re)habilitáció céljai és feladatai a kötelező oktatás 

teljes vertikumában azonos súllyal jelentkeznek, azaz a nevelés-oktatás teljes folyamatába 
be kell épülniük. Mindamellett az egyéni igények szerint külön habilitációs, rehabilitációs 
foglalkozások szervezése is szükségszerű, melyek a döntően individuális jelleg miatt 
egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatási formában valósíthatók meg. A gyengénlátó, 
aliglátó tanulók (re)habilitációs célú fejlesztő foglalkozásai általában a következő 
területeket érintik: 

- látásnevelés (a látási funkciók fejlesztése, optikai segédeszközök használata), 
- mozgáskorrekció (finommozgás, nagymozgás), 
- az olvasási készség fejlesztése, 
- tájékozódásra nevelés (tájékozódás vizuális támpontok alapján, tájékozódás hosszú 

fehér bottal, közlekedési önállóság), 
- tapintó írás-olvasás aliglátó vagy progrediáló szembetegségű tanulók esetében (Braille-

írás, -olvasás), 
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- személyiségkorrekció, 
- diszlexia, dysgraphia, diszkalkulia, 
- logopédiai ellátás, 
- gyógytestnevelés, 
- a speciális optikai segédeszközök használata, 
- mindennapos tevékenységek (étkezés, varrás stb.). 

20.4. A hallássérült ( nagyothalló) tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

20.4.1. A hallássérült tanuló 
A hallássérült tanulónál - a hallás hiánya vagy csökkenése miatt - a szokásostól eltér a 

nyelvi kommunikáció fejlettsége (szövegértés, szókincs, nyelvi szerkezetek értése és 
használata, hangzó beszéd stb.), és ennek következtében a megismerő tevékenység és 
egyes személyiségjegyek fejlődése. A tanuló nyelvi kommunikációs szintje az esetek 
jelentős részében nem korrelál életkorával, hallásállapotával - attól pozitív és negatív 
irányban is eltérhet. 

a) A siket tanulónál súlyos fokú hallásveszteség (a beszédtartományban mért veszteség 
90 dB alatti) áll fenn. Ennek következménye - az állapot fennmaradása esetén - a hangzó 
beszéd spontán kialakulásának képtelensége, elsajátításának súlyos fokú nehezítettsége, 
valamint a nyelvi kommunikáció általános akadályozottsága. A hallásveszteség 
mértékétől, jellegétől, a környezeti hatásoktól függően módosulhat a megismerő 
tevékenység, a gondolkodás és a lelki élet egészének fejlődése. 

b) A nagyothalló tanulónál (a beszédtartományban mért hallásszintek átlaga enyhe 
nagyothallás esetén 30-45 dB, közepes nagyothallás esetén 46-65 dB, súlyos 
nagyothallásnál 66-90 dB) a hallás csökkenése akadályozottságot jelent a hangzó beszéd 
elsajátításában és értésében. Ennek mértéke a súlyos kommunikációs zavartól a normál 
nyelvhasználat megközelítésének szintjéig terjedhet. 

c) A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált) hallássérült 
tanulóknál - egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után - fizikai 
értelemben közel ép hallás mérhető. Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük több befolyásoló 
tényező mellett döntően függ attól, hogy a gyermek milyen életkorban volt a műtét 
elvégzésekor. A nyelvi fejlődés gyorsabb, magasabb szintű elsajátítását a hallásjavító 
műtét előtti és utáni pedagógiai habilitációs és rehabilitációs, valamint azzal párhuzamosan 
az audiológiai gondozás eredményezi. A fejlesztés stratégiájának alapja döntően a 
beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazása. A szövegértés, hangzó beszéd 
produkciójának fejlődése hasonlóságot mutat az ép hallásúak beszédfejlődésével. A 
fejlesztés kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében van, de a hallássérültek 
integrációjára pedagógiai diagnózist követően kerülhet sor. Teljesítményüket a fogadó 
intézmény felkészültségén és a szülők együttműködő készségén kívül döntően befolyásolja 
intellektusuk, esetleges - a pszichés fejlődés zavara miatti - beszéd- és nyelvtanulási 
akadályozottságuk. 

d) A halmozottan sérült hallássérült (siket, nagyothalló) tanuló hallásveszteségéhez 
mozgáskorlátozottság, látás-, értelmi fogyatékosság, tanulási, beszéd-, nyelvfejlődési 
akadályozottság vagy a fejlődés más további zavarai társulhatnak. Mindezek miatt a 
halmozottan sérült hallási fogyatékos hallássérült tanuló nevelhetősége, oktathatósága 
súlyosan nehezített. 

e) A hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált tanulók nehezen dolgozzák fel a 
hallás elvesztésével fellépő állapotváltozást: a nehezített kommunikációt, a környezettel 
való kapcsolatuk beszűkülését. Ebben az esetben fokozott segítséget igényelnek a 
kompenzációs csatornák kialakításához. 
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20.4.2. A hallási fogyatékos (siket, nagyothalló) tanulók iskolai fejlesztése 
A hallássérült tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa 

mellett döntően befolyásolja a hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, 
kóroka, mértéke, a fejlesztés megkezdésének ideje. A hallássérült gyermekek fejlesztése az 
általános pedagógiai tevékenységen kívül pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 
eljárások folyamatában valósul meg. A komplex ellátás a korai és óvodai nevelésre 
építkezve, döntően a szurdopedagógiában használatos módszerek alkalmazásával, 
megfelelő audiológiai ellátással, a nagy teljesítményű hallókészülékek, hatékony 
hangátviteli technikák használatával és/vagy a legkorszerűbb műtéti technika 
alkalmazásával beépített cochleáris implantátumokkal történik. A felsoroltak együttesen 
határozzák meg a hallássérült tanuló eredményes nevelhetőségét, oktathatóságát. 

A rendszeresen végzett mérési, speciális pedagógiai vizsgálati, megfigyelési, tapasztalati 
eredmények figyelembevétele, valamint az audiológus szakorvossal történő folyamatos 
kapcsolat elengedhetetlen feltétele az eredményes pedagógiai és egészségügyi habilitációs 
és rehabilitációs tevékenységnek. A szakszerű pedagógiai munka végzéséhez mindezen 
ismeretek, valamint elemi technikai tudnivalók (hallókészülék stb. kezelésében 
tájékozottság) szükségesek a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő-oktató 
pedagógus számára. 

A hallássérült tanulók többségi iskolában történő együttnevelése 
A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális 

módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni 
szükségletek határozzák meg. 

A többségi iskolában történő együttnevelés egyéni döntést igényel. Alapja az illetékes 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye. 

Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre: 
Az adott iskola pedagógiai programjának, illetve tantervének legyen része az a tananyag 

és követelmény, értékelési mód, melyet a hallássérült gyermek speciális fejlesztése 
igényel. 

Külön gondot kell fordítani arra, hogy a tanuló minden segítséget megkapjon 
hallássérüléséből, gyengébb nyelvi kommunikációs kompetenciájából, fogalmi 
gondolkozásából eredő hátrányának és ezzel összefüggő tanulási nehézségének 
leküzdéséhez. 

Az értékelés része olyan követelmény legyen, mely a tanuló sérülését figyelembe véve, 
halló társaival azonos szinten vagy módon teljesíthető. Az értékelésnél figyelembe kell 
venni az egyéni fejlesztési terv követelményeit. 

A hallássérült tanuló fejlesztési stratégiájának kialakítását segíti a szakirányú 
végzettségű, integrált oktatásban tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus. A 
közreműködés terjedjen ki a hallássérült gyermeket oktató pedagógusok felkészítésére, a 
fogadó iskola sajátos teendői ellátásának tervezésére, folyamatos tanácsadásra. Az 
eredményesség érdekében szükség van a szülők és az iskola együttműködésére. 

Az integráltan tanuló hallássérült gyermek számára biztosítani kell mindazokat a 
speciális eszközöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, 
melyekre a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatot tesz, illetve a hallássérülés 
tényéből következik (pl. audiológiai gondozás). 

Ennek megszervezéséhez a szakértői javaslat, a hallássérültek iskoláiban létrejött 
egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények részéről történő folyamatos 
tanácsadás, - mint pedagógiai szakszolgálat, és szervezett továbbképzés, egyéb pedagógiai-
szakmai szolgáltatás - nyújthat segítséget. 

A NAT alkalmazása a hallássérült (siket és nagyothalló) gyermekek nevelése-oktatásában 



Baross Gábor Általános Iskola                                             Nevelési Program 2010. november 

 63

A hallássérült tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési 
feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges. 

Kiemelt fejlesztési feladatok 
A hallássérült tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, 

de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok 
fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni 
fejlődésének függvényei. 

 
Énkép, önismeret 

A hallássérült tanulókat fontos segíteni abban, hogy érzékszervi fogyatékosságukkal 
együtt élve a munka világának aktív részesévé váljanak. 

 
Információs és kommunikációs kultúra 

Az ismeretszerzésben fontos szerepe van a vizuális csatornának. Törekedni kell arra, 
hogy ezen az úton szerzett ismereteknek valósághű tartalma legyen, az ismeretanyag a 
fogalmi általánosításokat, az árnyaltabb kommunikációt is fejlessze. 

 
Hon- és népismeret 

A komplex ismeretanyagon nyugvó fejlesztési feladat feltételezi a térben, időben, 
tartalmakban eltérő összefüggések felismerését. Mindezek súlyos gondot okozhatnak a 
kommunikációjukban akadályozott hallássérülteknek. A szókincs, fogalmak bővítése, 
nonverbális úton szerzett ismeretek fontos részét képezik az egyéni szükségletekhez 
igazított fejlesztésnek. 

Szükséges a társadalmi kapcsolatépítés, kapcsolattartás formáinak elsajátítása, 
gyakorlása. 

Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra 
Közvetlen élmény nyújtásával lehet hatékonyan ismereteket adni a hazánkon kívüli 

kultúrkincsek megismeréséhez. A tanulók szemléletének, nyitottságának formálásában 
nagy jelentőséggel bír, ha kommunikációs lehetőségeikkel kapcsolatot tudnak teremteni 
szélesebb környezetükben élő (sors)társaikkal. 

 
Környezeti nevelés 

A legalacsonyabb életkortól megfigyelés, tevékeny részvétel útján lehet hatékonyan 
eljuttatni a tanulókat a környezet alakításának, óvásának felismeréséhez. Tudatos 
pedagógiai segítségre, sok vizuálisan érzékelhető élmény adására van szükség az ismeretek 
elsajátításához. 

 
Tanulás 

A hallássérült gyermekek tanulási folyamatát lényegesen nehezíti különböző mértékű 
kommunikációs akadályozottságuk. A tanulással kapcsolatos speciális igényeik, 
lehetőségeik (emlékezet, annak struktúrája, dysphasiás jegyek stb.) feltárására építve 
valósítható meg az egyéni fejlesztés. 

Az információs kommunikációs technológiák megismertetése kiemelt pedagógiai 
feladat, mert ezáltal gazdagodnak az információszerzés lehetőségei. 

 
Testi és lelki egészség 

A hallássérült tanulókat szükséges megismertetni - az életkoruknak, esetleges társuló 
fogyatékosságuknak megfelelő szinten - azokkal az okokkal, melyek hallássérülésüket, 
illetve annak következményeit okozták. Fontos feladat a hallásjavító eszközök 
használatának, és azoknak az egészségügyi ismereteknek az elsajátíttatása, melyekkel 
megőrizhető, illetve aktivizálható hallásmaradványuk. Életmódjuk, életvitelük alakításában 
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hangsúlyos szerepe van komplex kommunikációs lehetőségeik fejlesztésének 
(hallásmaradvány kihasználása, szájról olvasás). Szükséges, hogy felismerjék a 
környezetben előforduló káros szokásokat, kerüljék az ártalmas, utánzó magatartási 
formákat (dohányzás stb.). 

 
Felkészülés a felnőtt élet szerepeire 

Az iskolai fejlesztések során kiemelt feladat a lehető legnagyobb önállóság elérése. 
Ezért lényeges azoknak az eljárásoknak, módszereknek, tevékenységeknek a megkeresése, 
és működtetése, amelyek a tanuló életének minden színterén az önálló életvitel kialakítását 
segítik, gyakoroltatják. Alapvető fontosságú feladat mindazon személyiségjegyek 
feltárása, melyek a tanulók további sorsának döntő befolyásoló tényezői lehetnek 
(kézügyesség, megfigyelés stb.). Ezek fejlesztése jó esélyt adhat arra, hogy 
pályaválasztásuk sikeres legyen. Reálisan kell felmérniük, feldolgozniuk a 
hallássérülésükből következő akadályozó tényezőket. 

20.4.3. A nagyothalló tanulók iskolai fejlesztése 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 
Az iskolai fejlesztés szakaszai megegyeznek a NAT pedagógiai szakaszolásával. 
A nagyothalló gyermek iskolakészültsége általában indokolja, hogy a bevezető szakasz 

hosszabb idősávban - teljesítésére két tanév javasolt - szerveződjön, de az iskola 
pedagógiai programja és a helyi tanterve alapján a későbbiekben is sor kerülhet egy 
évfolyam tananyagának egy tanévnél hosszabb időtartamban történő feldolgozására. 

Az iskoláztatás bevezető és kezdő szakaszában - a korai gondozás és a speciális óvodai 
nevelés eredményeire támaszkodva - a nyelvi kommunikációs készségek kialakítása, 
fejlesztése dominál. Ez a szakasz a szókincs fejlesztését, a köznapi nyelv elemeinek 
elsajátítását, a beszédérthetőség fejlesztését, a nyelvi különbségek kezelését, valamint a 
nyelvi-szociális érintkezési formák kialakítását tartalmazza. A tanulók elsajátítják és 
megközelítően olyan szinten birtokolják az alapvető kultúrtechnikákat, hogy eszközként 
használhatják a további tudás megszerzésében. 

Legkésőbb az alapozó szakasz végére a nagyothalló tanulók nyelvi kommunikációs 
fejlettsége lényegében elérheti az azonos korú halló tanulók fejlettségének alsó szintjét. 

A fejlesztő szakaszban fő elemeiben már kialakultnak tekinthető az egyéni 
beszédállapot. Erre támaszkodva általában megvalósítható: 

- a nyelvi rendszer további finomítása, a nyelvi-kommunikációs szint emelése, az 
olvasás-írás eszköz szintű használata, a nyelvi érintkezés formáinak bővítése: tágabb 
tájékozódás a köznapi nyelvhasználatban, árnyaltabb alkalmazás, a műveltségi területek és 
témák tartalmának megfelelő fogalmak értő használata, a szociális kapcsolatrendszer, az 
érintkezési formák pontos értelmezése, a kommunikációs szándéknak megfelelő nyelvi 
formák megválasztása. 

Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata a beszédhallás folyamatos fejlesztése. 

A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 
A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és 
kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 
vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 
érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai 
módszerrel és eszközzel irányított. Ha a tanulót állapota akadályozza, akkor az Irányelvben 
megadott módosítások figyelembevételével javasolt a helyi tanterv elkészítése. 

Az egyes műveltségi területekre vonatkozó ajánlások: 



Baross Gábor Általános Iskola                                             Nevelési Program 2010. november 

 65

 
Magyar nyelv és irodalom 

- A műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során komplex nyelvi 
fejlesztés is történik, speciális feladatokkal, módszerekkel a nyelvi kommunikáció mind 
teljesebb értékű elsajátításáért. Minden évfolyamon szükséges az egyéni anyanyelvi 
nevelés biztosítása, melynek célja a nagyothalló gyermekek szükségleteihez igazított 
nyelvi korrekció, különös tekintettel a beszédérthetőség javítására, a nyelvi 
megnyilvánulások szintjének minél jobb közelítésére a halló gyermekek 
kommunikációjához. 

 
Élő idegen nyelv 

A tanítási módszerek és a tartalom megválasztásánál a hallásállapotra, a nyelvhasználat 
nehezítettségére figyelemmel kell lenni. 

Művészetek 
A műveltségi terület tantárgyain belül az ének-zene fejlesztési feladatait speciális módon 

kell kialakítani, melynek célja a hallóképesség fejlesztése, a természeti-társadalmi 
környezet hangjainak megismertetése, az emberi beszéd akusztikus felfogásának a 
segítése. Szegregált oktatás esetén „Hallás és zenei nevelés” tantárgy beépítése javasolt a 
helyi tantervbe. 

A Dráma és a tánc sokoldalú személyiségfejlesztő lehetőségeinek kiaknázása a 
rehabilitációs célok megvalósításához is hozzájárul. 

A nagyothalló tanulók pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációja 
A pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs foglalkozások a gyermek állapotához 

igazodóan egyéni vagy kiscsoportos formában szervezhetők. 
- Nagyothalló tanulók esetében az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a 

folyamatos otológiai és audiológiai ellátásra irányul, melyet számukra iskolai keretekben 
szükséges biztosítani. A nagyothalló tanuló fokozottabban támaszkodik a látására, ezért 
annak védelme a fülészeti ellátással azonos fontosságú. 

- Nagyothalló tanulóknál - különösen a hangos beszéd kialakulása után bekövetkezett 
halláscsökkenés esetén - kiemelten fontos a mentálhigiénés gondozás, a pszichológiai 
ellátás. 

- A nyelvi kommunikáció döntő befolyással bír nem csak a fogalmi gondolkodás 
fejlődésére, hanem a lelki élet egészére is. Ezért alapvető pedagógiai fejlesztési cél a 
lehetőség szerinti legkorábbi időponttól kezdett szakszerű szurdologopédiai ellátás. 

- Speciális intézményi oktatás esetén az integrált iskolai és iskolán kívüli életre történő 
felkészítés biztosítása is feladat. 

- A beszéd-, nyelvtanulási (diszfáziás) és egyéb tanulási zavar tüneteit mutató tanulók 
korrekciója az iskoláztatás végéig szükséges. A számukra alkalmazott követelmények 
egyéni képességeik függvényében módosulnak. 

- Az „Integrációs gyakorlat” célja a kezdő évfolyamokban a halló gyermekekkel való 
érintkezés, kapcsolattartás megkezdése, beépítése a hallássérült gyermekek életébe, a 
későbbiekben a középső évfolyamokon a többségi iskolában nevelkedő gyermekekkel, 
gyermekcsoportokkal való növekvő gyakoriságú együttlét, együtt-tanulás, együtt-sportolás 
stb., az utolsó két évfolyamon pedig a pályairányítás, a pályaválasztás, az ezzel 
kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek, tevékenység végzése. 

20.5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése 

20.5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló 
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Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók akadályozottsága, személyiségfejlődési zavara, az 
idegrendszer különféle eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy 
funkciózavarával függ össze. Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) 
diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. 

Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal állapítható meg a kognitív funkciók lassúbb 
fejlődése, valamint más, nem intellektuális területeken jelentkező eltérések. 

20.5.2. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői 
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen 

egyéb érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket 
mutatnak, amelyek vagy oksági összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy 
következményesen egyéb hatásokra alakulnak ki. Tanulási helyzetekben megfigyelhető 
jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb 
gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás 
fejlődésének eltérései. Ezek változó mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek 
meg, a tanulási képesség különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák 
az iskolai tanulás eredményességét. 

A nevelésükhöz szükséges feltételek: 
a) a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai 

tanár/terapeuta foglalkoztatása, 
b) speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve 
c) a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások 

biztosítása. 
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési igényeinek megfelelő gyógypedagógiai 

nevelés és terápia hatására fejlődésük a mentális képességek területén is számottevő lehet. 

20.5.3. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 
a) Bevezető szakasz: 1-2. évfolyam. 
b) Kezdő szakasz: 3-4. évfolyam. 
Ebben a két szakaszban a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére 

helyeződik a hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, 
tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A 
képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a 
tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló 
fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a 
pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. 

A bevezető szakaszban javasolt - a közoktatási törvény által biztosított lehetőséggel élve 
- egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy tanévnél hosszabb időtartamot tervezni. A 
hosszabb időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű 
elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, 
állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási tevékenységre készteti a tanulókat. A 
gyógypedagógiai nevelésnek az egész személyiség fejlesztésére kell törekednie. 

E két szakaszban nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások 
következetes kialakítása és megerősítése. 

Az iskolák helyi tantervükben határozzák meg azokat a pedagógiai diagnosztikán és 
fejlesztési stratégián alapuló konkrét gyógypedagógiai eljárásokat - szükség esetén 
terápiákat -, amelyek az iskoláskor kezdő éveiben hatékonyan segítik a készségfejlesztést. 
Az iskolatípus módosításának esetenkénti szükségessége folyamatos gyógypedagógiai 
diagnosztizálás nyomán a tanítás-tanulás folyamatában állapítható meg biztonsággal. 

c) Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam. 
d) Fejlesztő szakasz: 7-8. évfolyam. 
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Az alapozó és a fejlesztő szakaszban a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési 
módszerek további fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló 
képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik az 
önálló tanulási tevékenység. A tanítás-tanulás folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, 
de a tanulók fejlettségének megfelelően, differenciált módon jelen van a manipulációs és a 
képi szint is. 

20.5.4. Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók 
fejlesztése 

Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelésében az 
Irányelvben leírtakat kell alkalmazni, figyelembe véve a befogadó intézmény pedagógiai 
programját, helyi tantervét. A befogadó intézmény pedagógiai programjában - az Irányelv 
1. fejezetében leírtak alkalmazásával - szerepelnie kell a fogyatékos tanuló nevelése-
oktatása sajátos elveinek, és figyelembe kell vennie a tanulást, fejlődést nehezítő 
körülményeket is. Ezen belül fontos meghatározni és biztosítani azokat a segítő 
eljárásokat, amelyek az eredményes integráció feltételei lehetnek. A fejlesztéshez, 
habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások vezetéséhez, az egyéni fejlesztő 
programok kimunkálásához, a tantárgyak fejlesztési feladatainak megvalósításához a 
szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár együttműködése szükséges. 
Amennyiben a tanuló állapota megkívánja, úgy más szakembert (pl. terapeuta, logopédus, 
pszichológus, orvos, konduktor) is be kell vonni a fejlesztő munkába. 

20.5.5. A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 
A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az 

értelmi fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. A 
fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését segítő programok az iskola helyi 
tantervének részeként működnek. Megjelenhetnek tréning formájában, tantárgyi témaként, 
egy-egy terület önálló fejlesztési programjaként, beépülhetnek a tanítási órán kívüli (vagy 
diákotthoni) programokba. 

A gyógypedagógus, a terapeuta - esetenként más szakember véleményének 
figyelembevételével - készíti el a fejlesztő programot, amely a tanuló különleges 
gondozási igényére épül, és egyedi tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja. 

A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók 
korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási 
technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre 
irányul, és a programokon, tréningeken keresztül valósul meg. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos 
pedagógiai diagnosztizálás. Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, 
terápiás eszközök tervezését, megelőzheti a további - másodlagos - tünetek megjelenését. 
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység során a fejlesztő programok készítésekor és 
elemzésekor elsődlegesen azt kell figyelembe venni, hogy a gyógypedagógiai nevelés, a 
terápiás eljárás és eszközrendszer miként tud vagy tudott hozzájárulni a pszichikai, a 
fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a funkcionális 
képességek csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez, a 
szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentéséhez. 

20.5.6. A NAT alkalmazása 

Ajánlás a NAT műveltségi területek százalékos arányára 
Műveltségi területek 1-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-10. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 32-42 17-24 15-20 10-15 
Élő idegen nyelv -  4-8 6-10 



Baross Gábor Általános Iskola                                             Nevelési Program 2010. november 

 68

Matematika 17-23 15-20 15-20 10-15 
Ember és társadalom 4-8 6-8 6-10 6-10 
Ember a természetben 4-8 7-11 15-20 10-15 
Földünk és környezetünk - 4-8 4-8 4-8 
Művészetek 10-15 10-15 8-12 8-12 
Informatika 2-4 4-8 4-8 5-10 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 4-8 11-15 11-15 21-28 
Testnevelés és sport 10-15 10-15 10-15 10-15 

A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 
A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő készségek és képességek (azok fejlődési 
útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. A 
műveltségi területek tartalmai segítenek abban, hogy a tanulói képességek mind magasabb 
szintre fejlődjenek az egyénileg meghatározott lehetőségek határain belül. 

Műveltségi területek 

Magyar nyelv és irodalom 
A magyar nyelv a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze is. Az enyhén 

értelmi fogyatékos tanulók nevelésében kitüntetett helye van. Célja és feladata a 
szókincsfejlesztés és -gazdagítás, a növekvő igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a 
nyelvi hátrányok csökkentése. Feladata továbbá az eredményes olvasás-, írástanulás 
feltételeinek megteremtése, e speciális készségek kialakítása, megerősítése. Kiemelkedő 
szerepe van a nyelv rendszerére, a helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátításában. 

Az irodalmi ismeretek célja, hogy műveken keresztül gazdag tapasztalatokhoz juttassa a 
tanulókat a világról, az emberi természetről, az emberi létről, érzelmekről, a valósághoz 
való sokrétű viszonyulásról. Az irodalmi ismeretek hozzájárulnak a tanulók 
személyiségének, gondolkodásának, érzelmi világának, erkölcsi, esztétikai érzékének 
gazdagításához. 

A magyar nyelv és irodalom műveltségi területnek meghatározó szerepe van az önálló 
tanulás kialakításában, az önműveléshez szükséges képességek fejlesztésében. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 
a) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése: 
- vizuális észlelés - jelfelismerés, 
- akusztikus észlelés - hangok differenciálása, 
- a beszédmotoros észlelés fejlesztése. 
b) A téri tájékozódás fejlesztése. 
c) Grafomotoros készségek fejlesztése. 
d) Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése. 
e) Szavak olvasásának begyakorlása - szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória 

fejlesztés. 
f) Szövegösszefüggések megláttatása. 
g) A helyesírási szokások megerősítése. 

A Magyar nyelv és irodalom nagyobb témakörei és fejlesztési feladatai 
 
a) Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás 
és -megértés - kommunikáció  
Beszédészlelés, beszédérzékelés, szóbeli 
utasítások megértése, magyarázó, elemző 

Fejlesztési feladatok  
 

Kommunikációs képességek fejlesztése 
különféle élethelyzetekben.  
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szövegek, ábrák felfogása.  
Közlő, befogadó szerep különféle köznapi 
kommunikációs helyzetekben.  
Passzív és aktív szókincsgazdagítás, 
szókincsfejlesztés.  
A nem verbális kommunikáció elemeinek 
megismerése.  
A szóhasználat és a testbeszéd 
összhangjának megteremtése.  
A fejlettségnek megfelelő olvasmányok, 
szövegek felfogása, érthető, érzékletes 
elmondása, dramatizálása. 

A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása 
tanulási helyzetben és a spontán beszédben 
is.  
A kommunikációs helyzetnek megfelelő 
kulturált nyelvi magatartás, viselkedés 
fejlesztése, gyakorlása.  
Önismeret erősítése. Véleménynyilvánítás, 
mások véleményének meghallgatása.  
A szövegtartalmat, a beszélő szándékát 
tükröző kommunikáció eszközeinek 
alkalmazása irányítással és fokozódó 
önállósággal.  
Vizuális, akusztikus észlelés, érzékelés, a 
figyelem és az emlékezet fejlesztése.  
Ismert szövegek dramatizálása, 
improvizáció, helyzetgyakorlatok. 

 
b) Olvasás, írott szöveg megértése - 
ismeretek az irodalomról: 
Az olvasás jelrendszerének elsajátítása - a 
sérülésspecifikumok figyelembevételével. 
Összeolvasás - szavak, szószerkezetek, 
mondatok olvasása.  
Hangos és néma olvasás. Ismert tartalmú 
szövegek elemző hangos olvasása. Az 
aktív és a passzív szókincs gazdagítása.  
A fejlettségnek, életkornak megfelelő 
szépirodalmi és nem szépirodalmi 
szövegek jelentéseinek feldolgozása, 
önálló megértése. A szövegek műfaji 
különbségeinek felismerése, megadott 
szempont szerinti feldolgozása. 

 
Fejlesztési feladatok : 
 
A fonematikus észlelés, az optikus 
differenciáló-képesség fejlesztése, 
gyakorlatok hanganalizálásra.  
A tanulók által megismert aktív és passzív 
szókincs gazdagítása, gyakorlatai.  
Szövegértő és -elemző képesség fejlesztése 
különféle műfajokban.  
A néma értő olvasást követő - szövegértést 
bizonyító - feladatok megoldása.  
Információk gyűjtése a fejlettségnek 
megfelelő forrásanyagokból irányítottan, 
majd önállóan.  
Irodalmi művek feldolgozása irányítottan, 
szempontsorral, algoritmussal.  
A verbális emlékezet, az akaratlagos 
figyelem fejlesztése. 

c) Írás, íráskép, íráshasználat, 
helyesírás: 

 
Az írás jelrendszerének elsajátítása a 
tanulók sérülésspecifikumainak 
figyelembevételével.  
Mondat- és egyszerű szövegalkotás a 
különféle tanult műfaji elemek szerint 
irányítással. Az eszközszintű íráshasználat 
elsajátítása egyéni adottságok szerint.  
A tanult helyesírási és nyelvhelyességi 
ismeretek alkalmazása egyszerű írásbeli 
szövegalkotás során.  
Önkifejezés, egyéni stílus, önellenőrzés, 
hibajavítás.  
Megismert tartalmakhoz, szövegekhez 

Fejlesztési feladatok  
 
Az írás-előkészítés gyakorlatai, a kéz 
ügyesítése, az írásmozgás fejlesztése, a 
szem-kéz koordináció kialakítása.  
A vizuális, az akusztikus figyelem és 
differenciálás képességének fejlesztése.  
Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni 
adottságok mellett. Az írás eszközszintű 
műveleteinek gyakorlatai: másolás, 
tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai.  
Az írásmozgás tempójának, 
rendezettségének, a helyesírás biztonságának 
kialakítása.  
Szövegek alkotása - elbeszélő, leíró 
műfajokban -, tréningek, gyakorlatok, 
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vázlatkészítés. szövegkorrigálások. 
 

d) Ismeretek az anyanyelvről - nyelvi, 
nyelvtani tudás  
A tanuló spontán, hétköznapi 
nyelvhasználatának tudatosítása, a nyelvi 
elemkészlet gyarapítása.  
Természetes beszédhelyzetek, életszerű 
szövegek, mondatok vizsgálata - nyelvi 
elemek, szabályszerűségek felfedezése, 
kiemelése, mondatfajták, 
mondatszerkezetek.  
Szófajok, nyelvi szabályszerűségek kész 
nyelvi anyagokon, a szavak csoportosítása 
adott szempont szerint: szerkezet, jelentés, 
stílushatás.  
Alapvető helyesírási szabályok 
megismertetése, megerősítése, gyakorlása. 
Helyesírási kézikönyv megismerése, 
gyakorlatai.  
Kreatív gyakorlatok a különböző műfajú, 
hangnemű szövegekben a szavak 
jelentésére vonatkozóan. 

 
Fejlesztési feladatok  
A tanulók nyelvi tapasztalatainak 
megerősítése, a nyelvi elemkészlet 
gazdagítása, a spontán használt nyelvi 
szabályok kiemelése.  
Szövegvizsgálatok, kommunikációs 
helyzetek a mondatfajták vizsgálatára.  
A mondaton belüli szerkezetre irányuló 
tapasztalatszerzés gyakorlatai egyszerű 
beszédhelyzetekből kiindulva.  
A nyelvtani ismeretek elsajátításával 
kapcsolatos gyakorlatok - analitikus, 
szintetikus - a köznapi nyelvi 
tevékenységhez kötötten, nyelvtani 
szempontú mondat- és szövegalkotás 
gyakorlatai.  
Helyesírási helyzet (szavak, mondatok) 
tudatos elemzése, tanult minta, analógia, 
szabály megerősítése, helyesírási 
teljesítmények fejlesztése, helyesírási 
szokások megerősítése.  
Az önkorrekciós képesség fejlesztése, 
hibakeresés, -javítás, helyesírási 
problémahelyzetek felismertetése.  
Helyesírás fejlesztése másolással, 
tollbamondással, illetve emlékezetből történő 
írásbeli feladatokkal.  

Élő idegen nyelv 
Az Élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák 

meg. 
Az enyhén értelmi fogyatékos/tanulásban akadályozott tanulók szükségletei indokolnák 

a korai idegen nyelvi oktatást, de a tanulási képességük akadályozottsága miatt aránytalan 
terhelést jelentene a sérült tanuló számára. 

A szülők igényei, a tanulók fejlettsége szerint az iskola hozhat döntést a hetedik 
évfolyam előtt megkezdett idegennyelv-tanulás ügyében. 

Az idegen nyelv tanításának alapvető célja a kellő motiváció és késztetés a nyelv 
tanulása iránt, sikerélményekhez juttatni a tanulót a későbbi nyelvtanulás érdekében. 

A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátításra épül. Az idegen nyelv elsajátítása során 
a tanulók olyan nyelvi tevékenységekben vesznek részt, amelyek értelmi szintjüknek, 
fejlettségüknek megfelelnek. 

A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerep jut a játékos tevékenységeknek, az 
egyszerű élethelyzetek modellezésének, ismert helyzetek, tartalmak idegen nyelven történő 
értelmezésének. 

A szemléltetéshez, a konkrét helyzetekhez, cselekvésekhez kötődő nyelvtanulás 
eredményesebb, a szavak könnyebben megjegyezhetők és felidézhetők (pl. köszönés, 
bemutatkozás, kérdezés). Az egyszerű utasítások, a cselekvésre épülő játékos feladatok 
eredményesen fejleszthetik a hallott szöveg megértését. 
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Természetes része a tanuló tanórai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, 
amelyet párhuzamosan használnak az idegen nyelvvel együtt. A nyelvtanulás 
középpontjában a motiváció fenntartása, a hallott szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés stb.) 
megértése, fejlesztése áll. 

Az idegen nyelv olvasásának, írásának tanítása csak fejlettség szerint, a tanulóban 
erősödő igény alapján kívánatos. Az idegen nyelv tanulása nem önmagáért történik, hanem 
az idegen nyelvi környezetben az elemi kommunikáció és kapcsolattartás érdekében, az 
egyszerű információk felfogása, megértése céljából. 

A sikeres nyelvtanulás érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos 
gyakorlásra. 

Témaajánlatok az idegen nyelv tanításához 
1. Én és a családom: bemutatkozás, lakcím, a család bemutatása. 
2. Az otthon és környezet: a lakás, a lakószoba, játékok, kedvenc állatok. 
3. Az iskola: osztályterem berendezési tárgyai, tanszerek nevei. 
4. Étkezés: eszközök, ételek, italok, étkezési szokások (reggeli, ebéd, vacsora). 
5. Öltözködés: ruhadarabok - télen, nyáron -, a testrészek megnevezése. 
6. Vásárlás: mindennapi bevásárlás, kérés, kérdezés a vásárlás tárgyára. 
7. Utazás: közlekedés, utca, a közlekedés eszközei, a jelzőlámpa színei, jelentései; 

kérdezés, tudakozódás a közlekedésre vonatkozóan. 
Fejlesztési feladatok 

a) Beszédszándék 

Az idegen nyelven történő megszólaltatás gátlásainak oldása.  
Szükségletek, motívumok felébresztése az idegen nyelv tanulása 
iránt.  
Idegen nyelvű információhordozók iránti kíváncsiság felkeltése. 
Erősíteni az Európában való eligazodás, kommunikálás igényét. 

b) Beszédértés 

Az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak 
megértése, értelmezése. Egyszerű - a témához kapcsolódó - 
kérdések felfogása, megválaszolása. Kapcsolatfelvétel a tanult 
témakörökben.  
Kérdések, igények egyszerű kifejezése. 

c) Beszédkészség Képesség - a tanult témákban - egyszerű kérdések 
megfogalmazására és azok megválaszolása.  

Matematika 
A Matematika műveltségi terület lehetőséget ad a környező világ mennyiségi és térbeli 

viszonyainak felfedezésére, megismerésére. Képessé teszi a tanulókat a világ valósághű 
észlelésére, információk befogadására, megőrzésére és feldolgozására. A gyakorlás 
folyamán, a kognitív képesség alapműveleteit szem előtt tartva növelhetjük a tanulók 
intellektuális kapacitását. A matematikai fejlesztés során olyan képességek fejlesztése 
történik, amely képessé teszi tanulóinkat más tantárgyakban, illetve a mindennapi életben 
jelentkező problémák megoldására is. Segítve ezzel a személyiségük fejlődését, valamint a 
társadalomban elfoglalt helyük, szerepük objektív megítélését, növelve ez által cselekvési 
képességük hatékonyságát. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 
a) A tanulás eszközeinek célszerű használata. 
b) Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése. 
c) Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások 

szintjén. 
d) Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való 

felismerése, megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 
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e) Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek összehasonlítása, becslése. 
f) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 
g) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, 

szokások kialakítása. 
h) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének 

támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése. 
i) Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt 

és a tényleges megoldás összevetése. 

A Matematika nagyobb témakörei és fejlesztési feladatai 
a) Gondolkodási műveletek alapozása  

 
Tapasztalatok gyűjtése, tulajdonságok 
megnevezése.  
- Válogatás, összehasonlítás, csoportosítás 
a megadott szempontok alapján 
(halmazképzés).  
- Soralkotás, rendezés, lényeglátás, 
lényegkiemelés, centrális rendezés 
(fogalmi gondolkodás).  
- Összefüggések feltárása, általánosítás 
(szabályalkotás).  
- A dolgok besorolása a megfelelő logikai 
osztályba (rendszerezés).  
- Tervezés, variálás, kombinálás, 
megoldáskeresés (alkalmazás, alkotás).  
- Állítás, tagadás, következtetés, 
bizonyítás, véleményalkotás (kritikai 
gondolkodás). 

Fejlesztési feladatok  
 
A térben és időben, valamint a világ 
mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás 
saját élményből kiindulva.  
A tapasztalatok feldolgozása az egyszerűbb 
gondolkodási műveletek szintjén.  
A domináns pszichés funkciók folyamatos 
fejlesztése.  
Az ismeretek rendszerezése.  
A megszerzett tudás, az elvont fogalmak, 
szabályok, összefüggések stb. 
felhasználása, kezdetben ismert, majd 
ismeretlen szituációkban.  
A problémamegoldó képesség megszerzése 
a próbálkozás útján, majd racionális 
szinten.  
Az alkotás örömének átélése.  
Az érzelmi, akarati életük, az együttéléssel 
kapcsolatos értékek megismerése, 
elfogadása kezdetben irányítással, később 
önállóan.  
Kérdések megfogalmazásának, állítások 
bizonyításának, a véleményalkotás 
képességének kialakítása. 

b) Számtan, algebra 
 

Számfogalom, számköri ismeretek  
- Számfogalom kialakításának 
előkészítése.  
- A számfogalom kialakítása a különböző 
számkörökben.  
- A halmazok számosságának 
megállapítása, számok viszonyítása, sorba 
rendezése, helye a számegyenesen, 
rendszerezése a helyiérték-táblázatban.  
- Számok írása számjegyekkel és betűvel. 
- Természetes számokon túli 
számhalmazok, racionális számok 
(negatív számok, törtek, tizedes törtek...) 
bővítése, csoportosítása, rendezése. 

Fejlesztési feladatok 
  
Érzékszervi benyomások, tapasztalatok 
gyűjtése.  
A számok világának leképezése tárgyakkal, 
rajzokkal, s végül a számok szimbolikus 
szintjén.  
Tájékozódás a határozatlan és a diszkrét 
halmazok körében.  
A kiválogatás, összehasonlítás, 
csoportosítás gondolkodási műveleteinek 
segítségével a matematikai fogalmak, a 
mennyiségi viszonyok, valamint a 
mennyiségállandóság fogalmának 
kialakítása.  
A halmazok számosságának megállapítása. 
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Számok rendezése, tízes számrendszerben 
történő rendszerezése, a számkör bővítése. 
Számok bontása valamennyi számkörben. 
Természetes számokon túli számhalmazok 
bővítése. 

Műveletek  
- Halmazok bővítése, szűkítése, egyesítése, 
különbsége.  
- Szóbeli majd írásbeli műveletek 
megoldása az egyre bővülő számkörökben 
eszközökkel (tárgyak, pénz), rajzban, 
számjegyekkel.  
- Összeadás, kivonás, szorzás, osztás, 
bennfoglalás értelmezése.  
- Műveleti jelek bevezetése, alkalmazása.  
- Műveleti tulajdonságok, műveletek közötti 
kapcsolatok ismerete.  
- Műveletek a természetes számokon túli 
számhalmazokkal.  
- Százalékszámítás.  
- Gyakorlati mérésekkel kapcsolatos 
számítások. 

Fejlesztési feladatok  
Élethelyzetek megjelenítése.  
Mennyiségi változások megfigyelése, 
megértése és megfogalmazása.  
A feladatok gyakorlása a manipuláció 
szintjén tárgyakkal, majd képekkel.  
A feladatok megadott logikai szabályok 
szerinti végzése.  
A számolási készség fejlesztése változatos 
és értelmes feladatok segítségével.  
Az ismeretek alkalmazása, a feladat adta 
problémák megoldása, tudástartalmak 
bővítése, az alkotó képzelet fejlesztése a 
becslés (eredményjóslás) vagy az új 
műveleti fogalmak bevezetésekor.  
Műveletek írásban való végzése, a szóbeli 
számoláson túl a műveleti sémákra 
(analógiákra) való emlékezés.  
Becslés, önellenőrzés, elvonatkoztatás 
műveletvégzés közben. 

 
Szöveges feladatok  

- Történetek eljátszása, kirakása, rajzolása, 
megfogalmazása, közös megoldáskeresés. 
- Egyszerűbb, később összetett szöveges 
feladatok megjelenítése, lejegyzése, 
megoldása, ellenőrzése.  
- A szöveges feladatokban lévő 
mennyiségi változások megjelenítése 
rajzban, eredmények becslése.  
- Nyitott mondatok alkotása a szöveges 
feladat megoldásához, feladatvégzés 
önállóan, az eredmény ellenőrzése, 
összehasonlítása a valósággal, válaszadás. 
- Több megoldás keresése, illetve több 
megoldási út keresése, ennek tudatosítása; 
szöveges feladatok alkotása.  
- Fordított szövegezésű szöveges feladatok 
megoldása, szöveges feladatok racionális 
számokkal. 

 
Fejlesztési feladatok  
Történetek megismétlése, visszamondása, 
elemzése, a mennyiségváltozás felfedezése 
a történetekben.  
Szövegértés, lényegkiemelés; adatok 
csoportosítása, műveletek sorrendjének 
megállapítása, elvonatkoztatása a nyitott 
mondatokban.  
Cselekvési sorrend tervezése; 
megoldáskeresés: lehetséges megoldások 
kiválasztása, megoldása készen kapott 
sémák szerint, algoritmusok segítségével, 
később alternatív gondolkodás mentén.  
A feltételezés és a valóság 
összehasonlításának a képessége az 
eredmény „jóságának” megítélésében.  
A segítségkérés és -elfogadás képességének 
fejlesztése, kialakítása. 

 
c) Geometriai mérések 

  
Geometriai alakzatok, tulajdonságaik  
- Geometriai alakzatok létrehozása.  
- Geometriai alakzatok tulajdonságainak 

 
Fejlesztési feladatok  
 
A saját testen való tájékozódástól, 
tapasztalatok összegzése.  
A gyakorlatban megfigyelt tulajdonságok 
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megfigyelése, a tulajdonságok szerinti 
csoportosítása.  
- Geometriai alakzatok megnevezése, 
rendszerezése megadott szempontok 
alapján.  
- Síkbeli helyzetek megfigyelése, 
megfogalmazása, létrehozása.  
- Térbeli helyzetek megfigyelése, 
megfogalmazása, létrehozása.  
- Síkidomok rajzolása szabadkézzel.  
- Térelemek tulajdonságai, térelemek 
kölcsönös helyzete.  
- Síkidomok transzformációjának 
megfigyelése négyzethálón, az eredmény 
megfigyelése.  
- A geometriai alakzatok elemzése az alkotó 
elemek szerint.  
- A kerület és a terület fogalmának 
előkészítése lefedéssel, a felszín fogalmának 
előkészítése, testek építése a testhálók 
segítségével. 

megnevezése, a lényeges jegyek kiemelése. 
A látottak elemzése, összehasonlítása, a 
különbségek felfedezése.  
A térelemek szintézise, síkban történő 
leképezése.  
A térelemek síkban megadott 
tulajdonságainak transzformálása, a 
megadott tulajdonságok alapján a sík 
elképzelése. 

 
Gyakorlati mérések, mértékegységek, 
számítások  
- Folytonos, majd diszkrét mennyiségek 
összehasonlítása, összemérése.  
- Mérés választott mértékekkel (arasz, 
lépés, marok, pohár ...) később 
mértékegységekkel (hosszúság, tömeg, 
űrtartalom ...).  
- Tájékozódás térben és időben.  
- A lemért mennyiségek felbontása kisebb 
egységekre.  
- Adatleolvasás, adatrögzítés.  
- A távolság, a mennyiség és az időtartam 
változásának érzékelése, következtetések 
levonása.  
- A mérés kiterjesztése a síkok 
meghatározására lefedéssel, rajzzal, majd 
számolással.  
- Kisebb mértékek beváltása nagyobb 
mértékekre, következtetések levonása.  
- A mérés kiterjesztése a terek mérésére 
egységkockákból, majd számítással.  
- A mértékegységek összehasonlítása, 
összefüggések megállapítása.  
- Szakmaorientált feladatok végzése. 

 
Fejlesztési feladatok  
A mennyiségek összehasonlítása, 
folytonos, majd diszkrét mennyiségek 
összemérése.  
A tájékozódási képesség fejlesztése térben, 
időben és a mennyiségek között a gyermek 
ismereteihez igazodva.  
„Láthatatlan” mennyiségek elképzelése, 
cselekvéshez, történéshez fűződő 
megfogalmazással.  
A mértékegységek analízise és szintézise, a 
mérés rendszerének megértése, a 
mértékegységek közötti „átjárás”.  
Az ismeretek alkalmazása sok eszközzel 
való megsegítéssel a legegyszerűbb, 
konkrét feladatokkal, majd az eszközök 
fokozatos elhagyásával.  
A feladatok tudatos végzése. 

Szerkesztések  
- Derékszögű vonalzó és körző használata 
különböző helyzetű szakaszok, négyzet, 
téglalap, illetve különböző sugarú körök 

Fejlesztési feladatok  
A finommotorika, a térlátás, a szem-kéz 
koordináció fejlesztését igénylő 
gyakorlatok, a szerkesztéssel kapcsolatos 
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rajzolásához.  
- Tükrözés eszközökkel, kicsinyítés, 
nagyítás négyzethálón.  
- Térelemek rajzolás, másolása, tükrözése 
négyzethálón.  
- Térelemek, síkidomok szerkesztése, 
transzformálása.  
- Kerület mérése körzővel, majd 
számítással.  
- Terület mérése szabványegységekkel, 
majd számítással.  
- Testek hálózatának rajzolása négyzethálós 
papíron, majd szerkesztéssel.  
- Testek vetületének rajzolása. 

térelemek helyzetének érzékelése, fogalmi 
ismeretének alapozása.  
A szerkesztéshez szükséges eszközök 
készségszintű használata.  
Leképezés analógiák segítségével, majd az 
alkotás, a problémamegoldás szintjén.  
Fegyelmezett munkavégzés, 
figyelemkoncentráció, pontos végrehajtás a 
gyakorlás folyamán.  
Az ismeretek alkalmazása, algoritmusok 
pontos betartása, önszabályozás, 
önirányítás. 

d) Összefüggések, függvények, sorozatok 
  
- Összefüggések felismerése, kifejezése 
rajzzal, jelekkel, személyek, tárgyak, 
helyzetek, geometriai kapcsolatok, a 
halmazok számossága között.  
- Relációk megfogalmazása, párosítás.  
- Ciklikus sorok, növekvő-csökkenő 
számsorok folytatása.  
- Jelölések használata, elemek egymáshoz 
rendelése.  
- Szabályjátékok logikai készlettel, 
számokkal, alkalmazása számolási 
műveletekkel.  
- Állandó különbségű sorok folytatása 
egy-két, majd változó különbséggel.  
- Egy- és kétbemenetelű táblázatok 
kiegészítése a felismert szabály szerint.  
- Hiányos sorozatok kiegészítése.  
- Szabályok leolvasása nyíldiagramról.  
- Relációk a racionális számok körében.  
- Hányados-sorozatok megadott szabály 
szerint, majd a szabályok felismerésével, a 
sorozat folytatása.  
- Kapcsolatok megfogalmazása szöveggel, 
nyitott mondattal, táblázattal, grafikonnal. 
- Adatkiegészítés, adatpárok, egyenes 
arányosság ábrázolása derékszögű 
koordinátarendszerben.  
- Függvények jellemzése grafikonok 
segítségével. 

Fejlesztési feladatok  
 
A tulajdonságok kiemelése, a 
tulajdonságok összehasonlítása, a 
különbségek felismerése.  
Megadott szempont szerint összefüggések 
keresése a látszólag különböző dolgok 
között.  
A gondolati cél, szándék megismerése, 
feltárása, következtetés az ok-okozati 
összefüggésekre, cselekvéssorok folytatása. 
Az azonos típusú feladatok végzése, a 
gondolatmenet ismétlése, az általános 
törvényszerűségek levonása.  
Szabályok megfogalmazása, 
feladatmegoldás egy-, majd többféle 
módon.  
Összefüggés feltárása, megoldási 
alternatívák felismerése.  
Több elem bevonásával történő 
összefüggés-keresés, az ismeretek 
rendszerezése, a függvényszerű 
gondolkodás kialakítása. 

e) Valószínűség, kombinatorika, 
statisztika  

- Események megfigyelése, adatok 
gyűjtése, rendszerezése a közvetlen 
környezetből.  
- A biztos, a lehet és a lehetetlen 

Fejlesztési feladatok  
 
A tapasztalatok gyűjtése alapján kérdések 
megfogalmazása.  
Az ítélőképesség fejlesztése.  
Több valóságelemet tartalmazó statisztikai 
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megkülönböztetése, értelmezése.  
- Statisztikai adatok értelmezése oszlopos 
diagramról való leolvasással, a 
koordinátarendszer értelmezése 
helymeghatározással.  
- Események gyakoriságának 
megfigyelése, összehasonlítása, 
következtetések levonása a valószínűség 
megállapítására.  
- Gyakorlati feladatok, átlagszámítás. 

adatok gyűjtése, következtetések.  
A biztos, lehet és a lehetetlen 
megtapasztalása, szabályjátékok.  
Hagyományos és új logikai játékok, a 
kombinatorikus gondolkodás fejlesztése.  
A statisztikai adatok gyűjtése, értékelése, a 
valóság objektíve megismerése.  

Ember és társadalom. Történelem és társadalmi ismeretek 
A műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. A múlt kiemelkedő történelmi 

eseményeinek, történelmi személyiségeinek megismerése hozzájárul a nemzeti és az 
európai identitástudat kialakulásához, elmélyítéséhez. 

A társadalmi ismeretek tartalmai sokoldalúan tárják a tanulók elé a szűkebb és tágabb 
közösségben élés lehetőségeit. A tanulókat hozzásegíti ahhoz, hogy tájékozódni tudjanak a 
körülöttük lévő társadalmi, gazdasági, politikai jelenségek között. 

Lehetőséget kapnak a legalapvetőbb társadalmi tevékenységek, a legfontosabb 
állampolgári ismeretek elsajátítására. 

A tartalmak elsajátításakor figyelembe kell venni a tanulók gyógypedagógiai-
pszichológiai jellemzőit, ezért előnyben kell részesíteni a sajátélményű tevékenységeket. A 
személyes élmény segíti annak a belátását is, hogy a jelen eseményei nagymértékben a 
múlt eseményeinek eredményei, és mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek 
sorsára is, azaz a történelemnek, a társadalom eseményeinek mi magunk is részesei 
vagyunk. 

A fejlesztés kiemelt területként kezeli a személyiség és az emberi jogok tiszteletére 
nevelést, a szociális érzékenységet, az értékvédő magatartás kialakítását, a környezetért 
érzett felelősséget. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 
- Az időészlelés fejlesztése, az emberöltő, az évtizedek, évszázadok, évezredek 

megértése. 
- Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, 

összefüggések felfedeztetése. 
- Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés 

technikájának fejlesztése. 
- A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése. 
- A kommunikációs képességek fejlesztése. 
- A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése. 
- Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, a valóság és 

a fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása. 
- A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése. 
- Az önálló tanulás képességének fejlesztése. 

A Történelem és társadalmi ismeretek nagyobb témakörei és fejlesztési feladatai 
a) Környezetünk történelmi és társadalmi 
jellemzői  

 
A családi, az iskolai közösség múltja, 
története, jelene.  
A lakóhely jellemzői, értékei, a helyi 

    Fejlesztési feladatok  
I 
 

Ismeretszerzés személyes beszélgetésből, 
tárgyak, épületek, képek közvetlen 
megfigyeléséből.  
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közösségek.  
Hazánk Európában és a nagyvilágban. 

Régen és ma érzékelése, események 
beazonosítása saját élményből.  
A saját szerep, a saját feladat, a saját 
felelősség felismerése.  
A különböző közösségekben való létezés 
formáinak, lehetőségeinek ismerete. 

b) A múlt történelme és társadalmai  
 

A történelem nagy korszakainak, a 
jellemző társadalmak életének, a magyar 
nép történelmi múltjának - fontosabb 
eseményeinek, kiemelkedő 
személyiségeinek - megismerése. 

Fejlesztési feladatok  
 
Az időben végbemenő, egymást követő 
változások folyamatának érzékeltetése.  
Tájékozódás az időszalagon, térképen, 
összefüggések felismerése, 
megfogalmazása egyre nagyobb 
önállósággal.  
Ismeretszerzés a szabadság, felelősség, 
emberi helytállás jelentőségéről.  
Történelmi események okainak és 
következményeinek elemzése fokozatosan 
csökkenő segítségnyújtás mellett. 

c) Korunk történelme és társadalma  
 

A demokratikus intézményrendszer 
kialakulása.  
A mai magyar társadalom.  
Az állam, az önkormányzatok működése. 
Állampolgári jogok és kötelességek. A 
gazdaság, a munka világa. 

Fejlesztési feladatok  
 
Beszámoló, vázlatkészítés a 
tömegkommunikációs eszközök 
felhasználásával.  
Elemzések tanári segítséggel.  
Költségvetési, gazdálkodási ismeretek a 
családi költségvetéstől az államháztartásig. 
A munkavállalás gyakorlata.  

Ember a természetben 
A műveltségi terület természettudományos nevelést alapoz meg. A nevelés-oktatás 

során lehetőség nyílik tapasztalatok, korszerű - a gyakorlatban is felhasználható - 
ismeretek átadására az anyagokról, a természeti környezet kölcsönhatásairól, 
folyamatairól. A műveltségi terület tudatosítja a tanulókban, hogy az ember része a 
természetnek, így felelős a természeti környezetért, az emberiség jövőjéért. Formálja 
gondolkodásmódjukat, a természethez, a családhoz és önmagukhoz való viszonyukat, 
felkészíti arra, hogy a megszerzett ismereteket miként alkalmazzák a tanulásban, az önálló 
életvezetésben. 

A tanulók ismeretelsajátításában a természeti-környezeti világ elemi megismerésének 
lehetősége tűzhető ki célul. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás, a 
természethez való pozitív viszonyulás megteremtése, az egyén és a társadalom számára 
fontos konstruktív magatartás- és viselkedésformák elsajátítása. 

E területen szerzett műveltség fontos eszköze az egészséges életmóddal, életvitellel, 
környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos szabályok elsajátításának is. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 
- Figyelem, emlékezet fejlesztése, a kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése. 
- Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása. 
- A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése. 
- A térérzet alakítása, megerősítése, viszonyszavak pontos használata, az idő múlásának 

érzékelése, felfogása, a változás - időben, térben - észlelése, értelmezése. 
- A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. 
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- Szokások, szokásrendszerek kialakítása. 
- A tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés, 

irányított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése. 

Az Ember a természetben műveltségi terület nagyobb témakörei és fejlesztési feladatai 

I. Környezetismeret - bevezető és kezdő szakasz 

a) A természet vizsgálata. Tájékozódás az 
élő és élettelen természetről  
- Egyszerű megismerési módszerek 
elsajátítása: megfigyelés, megismerés.  
- Az érzékszervek bekapcsolásával becslés, 
mennyiségek mérése, elemi kísérletezés, 
kérdésfeltevés.  
- Test és anyag. Anyagfajták különbözőségei 
- anyagnevek. Anyagok a hétköznapi életben 
- csoportosításuk megtapasztalható 
tulajdonság szerint. Anyagfajta és használat 
közötti összefüggés felismerése.  
- Halmazállapotok bemutatása: folyékony - 
szilárd - légnemű. Konkrét halmazállapot-
változások megtapasztalása.  
- Élő és élettelen összehasonlítása. 
Életjelenségek.  
- Az élőlények egyszerű csoportba sorolása: 
állat, növény, gomba. Ismerkedés példákon 
keresztül növényi fajtákkal és állati fajokkal 
- konkrét tapasztalatokból kiindulva az 
ember környezetében előfordulókkal. 

Fejlesztési feladatok  
 
Tájékozódás a tudományos megismerésről 
- Érdeklődés, motiváció felkeltése, 
inspiráció a kérdésfeltevésre.  
- Egyszerű, játékos megfigyelések, 
összehasonlítások, csoportosítások, 
elképzelések, hiedelmek megfogalmazása. 
- Egyszerű becslések, mérések.  
- Jellemzők számbavétele, változás 
felismerése.  
- Elemi képi és szöveges információk 
értelmezése irányítással, segítéssel.  
- Anyagok és halmazállapotok 
megkülönböztetése a hétköznapi élet 
példáival.  
- Az élőlényekkel kapcsolatos fogalmak 
gazdagítása, csoportokba sorolás, 
életműködés felfedeztetése konkrét 
példákon.  
- Az élőlények érzékelhető jegyeinek 
megállapítása - összehasonlítások, 
elvonatkoztatások. 

 
b) Tájékozódási alapismeretek  
- A térérzet tudatosítása - egyszerű téri és 
időbeli reakciók felismerése, megnevezése.  
- Tájékozódás a közvetlen környezetben.  
- Ismerkedés a természet könnyen 
megfigyelhető, érzékelhető ciklusaival a 
mindennapok szintjén: napszakok, évszakok, 
a hét napjai.  
- A mozgásban megnyilvánuló állandóság 
(periódusok, ciklusok, szekvenciák) és a 
változások felfedezése egyszerű példákkal.  
- Lakóhely és környéke: megtapasztalható, 
megfigyelhető felszíni formák.  
- A valóság és annak ábrázolása bemutatással. 
- Világtájak, az iránytű.  
- Egyszerű megfigyelések a Nap járásáról. 

 
Fejlesztési feladatok  
Tájékozódás az élettelen természetről  
- Tájékozódás a térben - térérzet 
megerősítése, irányok, távolságok, hosszak, 
nagyságrendek becslése, mérése - 
meghatározása.  
- Tapasztalatok, ismeretek gyűjtése a 
természet könnyen megfigyelhető és 
felfogható ciklusaival kapcsolatban; a 
mindennapok időviszonyai.  
- A helyváltoztatás és az eltelt idő kapcsolat 
a saját történéseire, életterére 
vonatkoztatva.  
- Állandóság és változás felfedezése 
irányítással, egyszerű példákkal.  
- Elemi tájékozódás a közvetlen 
környezetben, a szűkebb lakótérben, 
lakóhelyen.  
- Elemi ismeretek a földrajzi környezetről 
konkrét tapasztalatokból merítve. 
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c) Testünk és egészségünk  
- Az ember testrészei. Érzékszervek és 
védelmük.  
- A mozgás, a táplálkozás, a tisztálkodás, az 
öltözködés szerepe az ember egészségének 
megőrzésében.  
- Önellátási, egészségóvó szokások 
megerősítése.  
- Egészséges életkörülmények - a 
környezetünk állapota.  
- A születéssel, az egyedfejlődéssel 
kapcsolatos elemi ismeretek (a gyermeki 
elképzelések, előzetes tudások felszínre 
hozása).  
- Betegségek - gyermekbetegségek -, fertőző 
betegségek saját élettapasztalat szerint.  
- Egészségvédelem, orvosi ellátás. 

 
Fejlesztési feladatok  
Tájékozódás az életről  
- Az élő és élettelen közötti különbség, az 
életjelenségekhez kötött élet-értelmezés elemi 
ismeretei.  
- Az ember testrészei, érzékszervei - példák, 
konkrét tapasztalatok gyűjtésével.  
- Törekvés az ember számára fontos 
egészségmegőrző szokások elsajátítására: 
egészséges táplálkozás, tisztálkodás, mozgás. 
- Néhány könnyen felfogható példa a 
környezetnek az ember egészségére gyakorolt 
hatásáról.  
- Gyermek- és fertőző betegségek, orvosi 
ellátás a saját tapasztalat alapján - a történtek 
elemzése, tudatosítása.  

II. Természetismeret - alapozó szakasz 

a) Az élő és élettelen természet ismeretei 
- Az anyag legfontosabb tulajdonságai 
szerinti csoportosítás.  
- Az anyagok kölcsönható képessége: a 
hőhatás, a mechanikai hatás, a gravitáció.  
- Az égés, a fényjelenségek értelmezése 
példákkal.  
- Halmazállapot-változások kísérleti 
megfigyelése, összekapcsolása az időjárási 
jelenségekkel. Ismerkedés konkrét, 
hétköznapi folyamatokban az energiával, az 
energiahordozók jelentőségével a 
hétköznapokban.  
- Az élő természet - az ember 
kulturkörnyezete. Termesztett növények: 
szántóföld, zöldségeskert, gyümölcsös. Házi 
és házkörüli állatok. Állatvédelem.  
- A hazai tájak életközösségei: erdők, 
mezők-rétek, vizek-vízpartok életközössége. 
Természetvédelem, nemzeti parkok. 

Fejlesztési feladatok  
Tájékozódás a tudományos megismerésről 
- Rendszeres megfigyelés, vizsgálódás.  
- Egyszerű becslés, mérés elvégzése, 
önállóan és csoportban is.  
- A tapasztalatok megfogalmazása 
segítséggel.  
- Különféle információhordozók használata 
csoportmunkában - irányítás mellett.  
Tájékozódás az élő és élettelen természetről 
- A használati tárgyak anyagainak 
felismerése, az anyagfogalom biztos 
használata.  
- Egyszerű játékok, kísérletek a 
kölcsönhatásra, a hő, a fény terjedésére, a 
mágnesességre.  
- A hétköznapi folyamatokban előforduló 
energiafajták és energiahordozók 
bemutatása példák segítségével.  
- Az élővilág változásának bemutatása.  
- Az ember kulturkörnyezetének 
értelmezése a növénytermesztésben, az 
állatok nevelésében.  
- Konkrét példák az életközösségek 
bemutatása során.  
- Az életközösségekben működő 
kapcsolatrendszer érzékeltetetése jól 
megtapasztalható példákon keresztül. 

 
b) Földrajzi - környezeti alapismeretek  
- Az időjárás elemei: a napsugárzás, a 

 
Fejlesztési feladatok  
Tájékozódás a közvetlen földrajzi 
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hőmérséklet, a szél, a csapadék fogalma.  
- Halmazállapot-változások a természetben. 
A víz körforgása.  
- Az éghajlat fogalma.  
- A felszínformák. Folyóvizek, állóvizek.  
- Térképi alapismeretek. Tájékozódás 
Magyarország domborzati térképén. 

környezetben  
- Egyszerű megfigyeléseken, 
tapasztalatokon alapuló időjárás-
megfigyelés, a változások értelmezése.  
- Alapvető mérések elvégzése, a 
folyamatokban megmutatkozó oksági 
kapcsolat felismerése tanári irányítással.  
- Az időjárás és a halmazállapot-változás 
közötti kapcsolat felfedezése segítség 
mellett.  
- Tapasztalatok gyűjtése a környezet 
felszíni formáiról.  
- Ismeretek a térképi ábrázolásról, egyszerű 
tájékozódási gyakorlatok a térképen.  
- Képi információk, rövid, szemléletes 
leírások felhasználásával a földrajzi, 
domborzati, térképi elsődleges képzetek 
kialakítása.  

III. Természetismeret. A biológia, fizika, kémia ismeretei - fejlesztő szakasz 

a) Biológiai ismeretek  
Az élőlények csoportjai  
Távoli tájak természetes életközösségei  
- Élőlény és környezete.  
- Életközösségek szerveződése, táplálkozási 
kapcsolatok, táplálkozási szintek.  
- A trópusi esőerdők földrajzi helye, 
életfeltétele, életközössége.  
- A szavanna életközössége - példák 
segítségével.  
- A tajga kiterjedése, életfeltételei, 
életközössége példákkal.  
- A tundra földrajzi helye, éghajlata, 
életfeltételek. A sarkvidékek jellemző 
élőlényei.  
- A tenger, mint élőhely. A nyílt vizek 
élővilága.  
A növényi sejt és szövet. A növény 
anyagcsere folyamata és szaporodása.  
- A növényi és az állati sejt 
összehasonlítása. Példák az állati sejtre, 
szövetek felépítésére.  
- Az állatok táplálkozása, mozgása, légzése, 
szaporodása a szárazföldi, a vízi 
életformában. 

Fejlesztési feladatok  
Ismeretszerzés, tanulás  
- Nagyobb önállóság a megfigyelésekben, 
vizsgálódások, egyszerű kísérletek, mérések 
végzésében; páros, csoportos feladatok az 
információszerzésben, az 
információhordozók kezelésében 
segítségadás mellett.  
- Vázlatok, rajzok, feljegyzések készítése.  
- Szóbeli, írásbeli beszámolás, egyszerű 
leírás, jellemzés.  
Tájékozódás az élő természetről  
- Az élővilágról szerezhető információk 
jelentősége, kíváncsiság, érdeklődés 
felkeltése.  
- Az egymásrautaltság, a kapcsolatrendszer 
felfedezése az élőlények együttélésében.  
- Az élővilágban működő egyensúly 
szerepének bemutatása az életből vett 
példákon keresztül.  
- Ismeretek bővítése az életjelenségek 
körében - növények, állatok tekintetében.  
- Az életközösségek leírására vonatkozó 
módszerek  
elsajátítása - algoritmusok, analógiák 
alkalmazása. 

 
Az emberi test működése és egészsége  
- Az emberi szervezet felépítése: a bőr, a 
mozgás, a keringés, légzés, kiválasztás, 
szaporodás, az idegrendszer.  

 
Fejlesztési feladatok  
Tájékozottság az emberi szervezet 
működésében  
- Ismeretszerzés saját szervezete 
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- Az érzékszervek.  
- Az egyes szervek, szervrendszerek 
fontosabb, gyakoribb betegségének 
megelőzése, gyógyítása. Gyógymódok.  
- Az egészség és a környezet összefüggései. 
A szennyező anyagok, óvatos bánásmód 
megismerése.  
- A saját test változásának ismeretei.  
- Hasznos és káros szenvedélyek, 
szenvedélybetegek. 

működéséről, felépítéséről - megfigyelések, 
vizsgálódások, konkrét tapasztalatok 
segítségével.  
- A saját és mások tapasztalatainak elemi 
szintű értelmezése, egyszerű 
következtetések.  
- A gyakoribb betegségek megelőzése, a 
gyógyítás mindenki számára elérhető 
módozatainak ismerete, a környezet és az 
egészség közötti kapcsolat felismerése, az 
emberi szervezetet veszélyeztető anyagok 
hatásainak megismerése.  
- Önismeret, önelfogadás, egészségmegóvás 
készségének fejlesztése. 

 
b) Fizikai ismeretek  
A mozgás kísérleti vizsgálata  
A mozgás mérése, mozgásállapot-
változások.  
- Egyszerű kísérletek, tapasztalatok a 
tehetetlenség megnyilvánulására.  
- Az erő, a súly értelmezése. Erő a két test 
közötti kölcsönhatásban - a munka 
értelmezése.  
- Egyszerű gépek és használatuk a 
mindennapok gyakorlatában.  
- A hőmérséklet mérése. A testek 
felmelegedése, a hőtágulás jelenségei a 
mindennapokban.  
- A halmazállapot-változások hétköznapi 
példákkal.  
- Energia, energiamegmaradás észlelése 
egyszerű példákon.  
- A nyomás értelmezése egyszerű kísérletek 
alapján. Nyomás folyadékokban 
kísérletekkel, vizsgálódásokkal történő 
értelmezés.  
- Közlekedőedények működése egyszerű 
kísérlettel. Gyakorlati példák a 
közlekedésből, a saját környezetből a gázok 
nyomására.  
- A felhajtóerő, úszás, lebegés, elmerülés 
megfigyelése. 

 
Fejlesztési feladatok  
Természettudományos megismerés  
- Fokozódó igény és kíváncsiság a 
kísérletezés, a vizsgálódás, a folyamatok 
megértése iránt.  
- Gyakorlottság megteremtése az ábrák 
értelmezésében, az eszközök működésének 
megértésében, egyszerű szóbeli, írásbeli 
leírásában.  
- Változások felismerése, okok keresése 
irányítás mellett.  
- A háztartás, a környezet ismert és használt 
egyszerű gépeinek működtetése, a fizikai 
ismeretek alkalmazása a működtetés során. 
- A fizika és a többi természettudomány 
közti szoros kapcsolatot felismerése - tanári 
irányítással. 

 
c) Kémiai ismeretek  
- A kémia, mint tudomány.  
- Felfedezők, kutatók, tudósok.  
- Az anyagok csoportosítása - természetes 
anyagok, vegyipari termékek.  
- Szervetlen és szerves anyagok.  
- Változások jellemzői: fizikai és kémiai 

 
Fejlesztési feladatok  
Természettudományos megismerés  
- Az ismeretszerzés iránti igény felkeltése, 
fenntartása.  
- Gyakorlottság az önálló kísérletezésben az 
egyszerű ártalmatlan anyagok, folyamatok 
megfigyelésénél.  
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változás.  
- Keverék és vegyület. Oldás, a víz mint 
oldószer.  
- Az égés feltételei. Az oxidáció. Gyors és 
lassú égés. Belső energia.  
- Nem fémes elemek - a víz, a levegő -, 
hidrogén, oxigén, klór, nitrogén - 
megismerésük kísérletek útján.  
- Nem fémes elemek és vegyületeik - szén, 
gránit, gyémánt.  
- Fémes elemek: vas - vasgyártás, acél, 
alumínium, arany, ezüst, réz. Korróziós 
jelenségek a mindennapokban - 
korrózióvédelem.  
- További elemek, szervetlen anyagok a 
természetben: nátrium, kálium, kalcium-
karbonát.  
- Szervetlen tisztítószerek: hipo, sósav. 
Mosószerek a háztartásban.  
- Környezeti kémia: energiagazdálkodás, az 
emberi szervezet energiahordozói zsírok, 
szénhidrátok, fehérjék (egyben 
építőanyagok).  
- A levegőszennyezés, a víz szennyezése, 
szennyvíz, hulladékok, csomagolóanyagok. 

- Gyakorlatot szerezni a lényegkiemelésben, 
csoportosításban, összehasonlításban, az 
elemzésben.  
- Ismeretek szerzése a környezetben 
előforduló anyagokról, biztonságos, 
szakszerű használatukról a hétköznapokban. 
- A környezetszennyezés káros 
következményeinek megértetése, 
szokásrend, viselkedésrend megerősítése.  
- A tudatosság erősítése az életvezetésben, 
az egészségük megőrzésében, a 
háztartásvezetésben.  

IV. Természetismeret. A biológia, fizika, kémia ismeretei - megszilárdító szakasz 

a) Biológiai ismeretek  
Az ember szervezete és egészsége  
- A hormonok szerepe az emberi szervezet 
szabályozásában, a hormonhiány vagy -
túltermelés következményei.  
- A pajzsmirigy, a hasnyálmirigy, a 
mellékvese legfontosabb hormonjai.  
- Hormonok az ivari működés 
szabályozásában.  
- Az emberi szexualitás. Párkapcsolat: 
fogamzásgátlás, genetikai tanácsadás, 
családtervezés, terhesség. Az embrió 
fejlődése, a szülés, csecsemőápolás. A 
felnőttek szerepe, felelőssége a gyermek 
egészséges felnevelésében.  
- Az immunitás. Védőoltások.  
- Vércsoportok.  
Környezet- és munka-egészségtani ismeretek 
- Az egészség megőrzése a családban: 
szűrővizsgálatok, rendszeres fogászati 
szűrés, háziorvosi ellátás.  
- Egészséges életvezetés: mozgás, 
táplálkozás, pihenés, tisztálkodás.  

Fejlesztési feladatok  
Tapasztalatok az emberi szervezet 
működéséről, egészségéről  
- Példákon keresztül felismertetni az ember 
szabályozó szervrendszerének működését; 
megismertetni a tanulókat nemi szervek 
egészségét biztosító személyi higiénés 
tennivalókkal; vélemények, tapasztalatok 
gyűjtése az abortusz társadalmi 
megítéléséről.  
- Felhívni a figyelmet az anya terhesség 
alatti életmódja és a születendő gyermek 
egészségi állapota közötti összefüggésre.  
- Megismertetni a korán kezdett nemi élet 
veszélyeit.  
- Szituációs, kommunikációs 
szerepjátékokon át bemutatni a kockázatos, 
veszélyes viselkedési módok elkerülését, 
élethelyzetek megoldását; elsajátíttatni az 
egészségmegóvás szabályait, az 
egészségügyi intézmények használatát, a 
gyógyszerfogyasztás és -kezelés szabályait.

- Az egészséget veszélyeztető szokások, káros  
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szenvedélyek: a dohányzás, alkoholizmus, 
kábítószerek. A felelőtlen szexuális 
kapcsolatok veszélyei, az AIDS.  
- Feszültségek, konfliktusok a családban.  
- A leggyakoribb betegségek tünetei. Házi 
betegápolás orvosi ellenőrzés mellett.  
- Fertőző betegségek, járványok.  
- Idős ember a családban.  
- A gyógyszerek tárolása, kezelése, 
használatuk szabályai.  
- Egészségügyi intézmények: háziorvos, 
szakorvos, szakrendelés, kórházi ellátás.  
- Az egészségbiztosítás rendszer, 
társadalombiztosítási ellátásra való 
jogosultság. 
 
b) Fizikai ismeretek  
Fény- és hangtani ismeretek  
- A fény tulajdonságai.  
- A fény visszaverődése síktükörről és 
gömbtükörről. A fénytörés.  
- Fénytani lencsék, optikai eszközök.  
- A színek.  
- A hang jellemzői. A hang terjedése - 
hullámmozgás. A hallószerv védelme.  
- A hangszerek fizikája.  
Elektromos alapjelenségek. Az anyag 
részecskéi, szerkezetük  
- Az elektromos töltés kísérleti 
megfigyelése.  
- A testek elektromos állapota.  
- Az elektromos áram, az áramkör - tanári 
demonstrációval.  
- Fogyasztók soros és párhuzamos 
kapcsolása.  
- Az elektromos felszültség elemi fogalma. 
- Az elektromos munka és teljesítmény.  
- Az elektromos ellenállás.  
- Az elektromos és mágneses mező 
kölcsönhatásai.  
- Az elektromágneses indukció gyakorlati 
alkalmazása.  

 
Fejlesztési feladatok  
Tapasztalatok a fizikai folyamatokról  
- Tapasztalatokon alapuló tudásbővítés az 
anyagokról.  
- A gondolkodási képesség, a gondolkodási 
műveletvégzés fejlesztése.  
- A megfigyelő, kísérletező, 
problémafelismerő, összehasonlító, 
cselekvési, döntési és önálló tanulási 
képesség alakítása.  
- Az iskolai kísérletekben tapasztaltak 
összekapcsolása a mindennapok 
történéseivel.  
- A fizika társadalmi hasznosságának 
felismertetése.  
- A fizikában tanultak széles körű 
kiterjesztése az ember egészségének és 
környezetének védelmére, a károsító 
tényezők, hatások megelőzésére.  
- A modern fizikatudomány eredményeinek, 
de veszélyeinek is ismerete. 

Elemi atomfizikai ismeretek  
- Mivel működik az atomerőmű?  
- Miért pusztít az atombomba  
- Miért veszélyes a sugárzás? Káros és hasznos 
sugárzások.  
- Sugárvédelem. 

 

 
c) Kémiai ismeretek  
Anyagszerkezeti ismeretek  

 
Fejlesztési feladatok  
Tájékozottság az anyagokról és 
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- Anyagszerkezet és periódusos rendszer 
értelmezése.  
- Környezetünk néhány fontos anyaga: a víz, 
a levegő, szénmonoxid, kéndioxid a 
levegőben.  
- Az üveg és az építőanyagok.  
- Háztartási vegyszerek és használatuk.  
A szerves kémia  
- Szerves vegyületek, anyagok és 
felhasználásuk: szén.  
- Szénvegyületek, kőolaj, alkohol.  
- Fontosabb természetes szénvegyületek: 
szénhidrát, szőlőcukor, répacukor.  
- Tápanyagaink: olajok, zsírok, fehérjék, 
vitaminok.  
A műanyagok  
- A természetes és a mesterséges műanyagok 
csoportjai. 

felhasználásukról  
- Tudatosság a célirányos 
megfigyelésekben, elemzésben, az adatok 
lejegyzésében.  
- A tanuló fejlettségének megfelelően a 
jelenségek, folyamatok közötti hasonlóság, 
különbség észrevétele, megfogalmazása 
szóban és írásban a tanult szakkifejezések 
használatával.  
- Példákon keresztül bemutatni, hogy a 
kísérletekben realizált elméleti ismeretek 
miként vannak jelen a mindennapokban.  
- Felismertetni a kémiai ismeretekhez 
kapcsolódó környezeti problémákat.  
- A háztartási szerek használatával, 
tárolásával kapcsolatos elővigyázatossági 
szabályok megismerése.  

Földünk és környezetünk 
A Földünk és környezetünk műveltségi terület ismereteket nyújt a tanulóknak a 

lakóhelyükről, a hazájukról. A hazai az európai földrajzi környezetből kiindulva lineárisan 
táguló térben szerezhetnek elemi ismereteket a távoli földrészekről és a bolygókról. A 
mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és tapasztalatokon keresztül 
sajátíthatják el a földrajzi térben történő eligazodás alapvető eszközeit, módszereit. 

Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása, az általános és a speciális képességek 
fejlesztésére, a specifikumokra figyelve történik - a habilitációs, rehabilitációs célokat, 
feladatokat hordozva. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 
- A gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás, 

elvonatkoztatás, problémafelismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának képessége. 
- A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése. 
- A rész-egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és térkép 

összefüggéseinek felismerése. 
- Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, 

a jelek, a szimbólumok világában. 
- Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, 

objektum tényleges és viszonylagos helye, helyzete. 
- Az idő észlelés fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a folyamatokban. 
- Kommunikációs képességek - kérdezni tudás, szakkifejezések használata. 
- Tanulási szokások megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló 

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

 

A Földünk és környezetünk műveltségi terület nagyobb témakörei és fejlesztési 
feladatai 

 
a) Ismeretek a térképről  
- A térkép és a valóság. Domborzati, 
közigazgatási és tematikus térkép.  

Fejlesztési feladatok  
- Ismeretszerzés, tanulás - a földrajzi 
környezetben történő eligazodás 
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- Tájékozódás a földgömbön, a világtérképen. 
 
b) Ismeretek a hazáról és a lakóhelyről  
- A lakóhely természetföldrajzi adottságai.  
- Hazánk természeti, társadalmi, gazdasági 
jellemzői.  
- A földrajzi környezet hatása a 
gazdálkodásra, a településre, az életmódra.  
- Nemzetközi kapcsolataink.  
- A magyar nép tájtörténeti tagozódása. 

képességének fejlesztése, információk 
szerzése, kezelése.  
- Tájékozódás a földrajzi térben és időben. 
- Tájékozódás földrajzi-környezeti 
kérdésekben, folyamatokban.  
- Tájékozottság a hazai földrajzi-környezeti 
folyamatokban. 

 
c) A lakóhelytől a bolygónkig  
- A Föld alakja.  
- Természetföldrajzi folyamatok.  
- Elemi ismeretek az éghajlati övezetekről.  
- Kontinensek, óceánok.  
- Tipikus tájak, tájegységek és 
jellegzetességeik.  
- Speciális térségek. Az egyes földrészek 
jelentősebb országai.  
- A Kárpát-medence és Európa.  
- Európa természet- és társadalom földrajzi 
képe.  
- Az Európai Unió.  
- A Kárpát-medence földrajza - természeti, 
gazdasági jellemzői. 

 
Fejlesztési feladatok  
- Ismeretszerzés, tanulás - a jellemző 
természeti, társadalmi, környezeti 
összefüggések felfedezése, felismerése.  
- A hétköznapi életben felhasználható 
földrajzi-környezeti tudás elemeinek 
elsajátítása, folyamatos gyarapítása.  
- Tájékozottság a földrajzi-környezeti 
kérdésekben.  
- Európa és más kontinensek, tipikus tájak, 
természeti-társadalmi-gazdasági értékeinek 
megismerése. 

 
d) A Föld természetföldrajzi képe  
- A Föld természetföldrajzi képe.  
- A napfogyatkozás.  
A világgazdasági és társadalmi képe  
- A világnépesség változása, települések 
különbségei, változások a gazdasági 
folyamatokban.  
- A társadalmi-gazdasági összefüggések 
felfedezése.  
- Globális környezeti problémák. Népesedési, 
élelmezési, egészségügyi gondok. 
Természetkárosítás, tájpusztítás. A fogyasztói 
társadalom veszélyei. 

 
Fejlesztési feladatok  
- Tájékozottság a földrajzi térben a környezet 
anyagaiban  
- Tájékozottság a regionális és globális 
földrajzi-környezeti kérdésekben - a 
természetföldrajzi övezetesség társadalmi-
gazdasági életben való megnyilvánulásainak 
felismertetése példákon keresztül.  
- A világgazdaság működésének a napi 
életünkre gyakorolt hatásai - példák 
segítségével.  

Művészetek 
A műveltségi terület olyan élményszerű ismeretek nyújtását állítja középpontba, melyek 

hozzájárulnak a képességek fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség kialakulásához. 
Jellemzője az értékközvetítés és értékőrzés mellett az aktív befogadásra és alkotásra 
késztetés. Hozzájárul a szellemi, lelki tulajdonságok gyarapításához, az esztétikai 
fogékonyság, a fantázia, az érzékenység fokozásához. Az iskolai nevelés, oktatás 
rehabilitációs célú feladatainak megvalósításában kiemelt szerepe van a gyakorlati 
tevékenységeknek, mert általuk az ismeretek élményszerűvé válnak, segítik a mélyebb 
megismerést, fejlesztik a kreativitást. A tevékenységek, az alkotások széles körű kínálata 
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lehetőséget teremt az egyéni adottságok kibontakoztatására, a differenciális 
megvalósítására. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 
- Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, 

kapcsolatteremtő és együttműködési képesség fejlesztése. 
- Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése. 
- Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése. 
- A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése. 
- Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése. 
- A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, 

forma, funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól. 
- A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban. 
- A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése. 
- Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése. 
- Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra 

gazdagítása. 

A Művészetek műveltségi terület részterületei és fejlesztési feladatai 
Ének-zene  
- Az éneklési öröm felkeltése, a szép, 
kifejező éneklés technikájának megismerése. 
Az értelmi, érzelmi kifejezés gazdagságának, 
az éneklés, a hangszeres játék élményt 
nyújtó funkciójának bemutatása.  
- A tanult ritmus, dallam, tempó és formai 
elemek alkotó módon történő felhasználása, 
értelmezése, együttes megszólaltatása.  
- A zeneirodalom értékes alkotásainak 
megismerése, különféle zenetörténeti 
stílusok és korszakok jellegzetességeinek 
megfigyelése.  
- A melodikus hallás (egyszólamú dallam) a 
harmonikus hallás (együtthangzó zenei 
hangok) felismerése és reprodukálása.  
- A zenei élményből kiindulva a zene 
alapvető összetevőinek: a ritmus, a dallam 
alkotóelemeinek jelölése, ezek felismerése és 
csoportos megszólaltatása, különféle zenei 
jelrendszerek megismerése. 

Fejlesztési feladatok  
- Az ének, a zene megszerettetése, a zenei 
kifejezőeszközök megismerése.  
- A ritmusérzék, a hallási figyelem 
fejlesztése.  
- A dalos játékokkal a téri percepció, a nagy 
és finommozgások, a magabiztosság 
fejlesztése.  
- Az észlelés, a kifejezés képességének 
fejlesztése; a hangzó zene és a kottakép 
megfeleltetése egymásnak.  
- A daltanulással, közös énekléssel a 
kommunikációs, metakommunikációs 
képességek fejlesztése.  
- A szociális kapcsolatok erősítése az 
együttes énekléssel, mozgással, 
szerepléssel.  
- Saját képességeinek megismertetése, 
sikerélményhez juttatás, bátorítás önmaga 
fejlesztésének vállalására.  
- A kreativitás és a fantázia fejlesztése a 
megismert zenei kifejező eszközök 
felhasználásával.  
- Térbiztonság, mozgásbiztonság, 
harmonikus mozgás fejlesztése mozgással, 
tánccal. 

 
Dráma és tánc  
- Az énekes körjátékok, táncos kifejezési 
formák tanulásával a mozgás, az egyensúly-
és térérzés, valamint, a ritmusérzék 
fejlesztése. A párral és a csoporttal történő 
együttműködése gyakorlása, mozgásos 

 
Fejlesztési feladatok  
- A csoportos játékok, mozgások együttes 
élményével az alkotó- és kapcsolatteremtő 
képességek kibontakoztatása.  
- A testi, térbeli mozgás, valamint az idő- és 
ritmusérzék, az énkép fejlesztése.  
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önkifejezés, improvizáció gyakorlása.  
- Érzékelő, utánzó és memóriafejlesztő 
játékok. Népi mondókák, gyermekjátékok, 
népszokások, dramatizált mesék.  
- Történetek, dramatizált elbeszélések, 
népszokások földolgozása a dráma 
eszköztárával. Fantáziajátékok. Színházi, 
bábszínházi előadás megtekintése. 

- A fantázia, a koncentráció, az észlelés 
finomságának fokozása.  
- Személyiségfejlesztés improvizációs 
játékokkal, többféle kommunikációs 
helyzetben, elképzelt és valóságos helyzetek 
megjelenítésével. 

 
Vizuális kultúra  
- Az érzéki tapasztalás, a környezettel való 
kapcsolat erősítése, az anyagokkal való 
érintkezés tudatosítása.  
- A látás, hallás, a tapintás, a mozgás - a kéz 
célszerű működtetésének, a manuális 
készségek életkornak, fejlettségnek 
megfelelő fejlesztése.  
- A vizuális közlések felfogása, értelmezése. 
- A vizuális nyelv alapelemeinek - pont, 
vonal, folt, forma, szín, tónus tudatos 
alkalmazása a közlésben, az alkotásban.  
- Téri helyzetek, időbeli folyamatok 
értelmezése, megfogalmazása, megjelenítése 
az oktatásban.  
- Művészeti alkotások elemzése, a megértés, 
a feldolgozás segítése.  

 
Fejlesztési feladatok  
- A közvetlen érzékszervi tapasztaláson 
alapuló élmények biztosítása, feldolgozása 
a környezetben, a lakóhelyen, a 
műalkotások, a természeti látványok 
területén.  
- Az azonosságok, a különbségek 
tudatosítása.  
- Téri helyzetek leírása szóban, 
megjelenítése szabadkézi rajzban.  
- A mozgásélmény megfogalmazása, az 
időbeli folyamatok, változások 
megfigyelése, tudatosítása.  
- Egyszerű közlő ábrák értelmezése.  
- Segítségadás a művészeti alkotások 
szépségének, üzenetének befogadásához, 
megértéséhez, átéléséhez.  
- A kezdeményező, az alkotó magatartás 
kialakítása, fejlesztése. 

- Alkotó kifejezés - a fejlettségnek megfelelő 
mód és technika alkalmazásával.  
- Az átélt élmény megjelenítése 
dramatizálással, reflektálás irodalmi, zenei, 
filmes élményekre - gondolatok, érzelmek, 
hangulatok kifejezése a képi, a plasztikai 
műfajokból tanult módszerek, eszközök 
alkalmazásával.  
- Használati tárgyak készítése, az anyag-
forma-funkció egysége a tárgykészítésben.  
- A díszítő formálás elemei, mintái, 
csomagolástechnikák.  
- A tárgykészítés folyamata, gondolati és 
kivitelezési terv.  
- Az építészettel, a lakótérrel és berendezéssel 
kapcsolatos alkotó és elemző tevékenységek. 

- Fokozott önállóság a feladatok 
megoldásában - rutinok, készségek, 
jártasságok kialakítása, fejlesztése.  
- Változatos technikák alkalmazása az 
önkifejezésben, az alkotásban.  
- Tapasztalatok gyűjtése a természetes és a 
mesterséges környezetről. 
- Egyszerű tárgyak készítésének készségei, 
kifejezőeszközeinek megismertetése, az 
anyag-funkció-forma egysége.  
- A tárgyhasználó és a fogyasztói magatartás 
alakítása.  
- Az egyéni ízlés, stílus érvényesítése a saját 
tárgy készítésében. 

 - A tervező, az alkotó, a konstruáló 
képességek fejlesztése. 

 
Mozgóképkultúra és médiaismeret  
- A tanulók fejlettségének megfelelő műsorok, 
illetve azok részleteinek 
csoportos/kiscsoportos megtekintése. 

 
Fejlesztési feladatok  
- A megfigyelés, a tájékozódás, a 
rendszerezés, a kommunikációs és 
együttműködési, a problémamegoldó és 
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készség, képesség fejlesztése.  
- A művészi alkotásokban megismert 
konfliktusok értelmezésével a toleráns, 
másokkal szemben empatikus személyiség 
kialakításának segítése.  
- Az életvezetés során adódó krízishelyzetek 
humánus kezelését szolgáló képességek 
fejlesztése. 

 

 

Informatika 
A műveltségi terület - igazodva az informális társadalmi elvárásokhoz - középpontjába a 

munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzést és készségfejlesztést 
állítja. 

A mindennapi élet szerves részeként jelenlévő informatikai ismeretek, illetve az 
informatikai ismerethordozók használatának készsége, az esélyegyenlőség megteremtése, 
az életvitel céljából is kiemelkedő jelentőségű. A tanulóinknak képessé kell válniuk az 
informatika eszközrendszerének alapvető használatára. Ez ad lehetőséget számukra gyors, 
korszerű ismeretszerzésre, ügyintézésre. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 
- Érzékszervi megismerések. 
- Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 
- Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása. 
- Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése. 
- Csoportosítások, következtetések. 
- Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 
- A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése. 
- A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése. 
- Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 
- Analízis, szintézis. 
- Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 

Az Informatika nagyobb témakörei és fejlesztési feladatai 
a) Számítástechnika  
- A számítógép története, magyar 
vonatkozásai; az elektronikus számítógépek 
fejlődése.  
- A kalkulátor használata; Számítógép-
kezelési alapismeretek. 

Fejlesztési feladatok  
- Ismeretek bővítése, módszerek 
elsajátítása, eszközök és rendszerek 
használata. 

Számítógép-kezelési alapismeretek  
- Operációs rendszer megismerése, futtatás, 
keresés, másolás; mágneslemez formázása. 
- A számítógépes információ tartalma, adat 
és jel közötti összefüggések. 

 
- A számítógép működési elvének 
megértése, műveletek alkalmazása a 
feladatok megoldásához.  
- Adatbázisok eszközszintű kezelése.  
- A folyamatok megértése.  
- Technológiák alkalmazása.  
- A rendszerek közötti átjárás 
problémamegoldás szintű használat. 

Algoritmusok   
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- Algoritmusok leírása szöveggel, rajzzal - 
játékos számítógépes környezet 
alkalmazásával.  
- Egyszerű algoritmus kódolása, kipróbálása 
kész programokban.  
- Gyakori problémák algoritmusai. 

- A számítógépes technika felhasználása a 
tudás bővítésére, kezdetben segítséggel, 
később önállóan is. 

Dokumentumkészítés  
- Ismerkedés alapvető 
dokumentumformákkal, szoftverekkel; 
ikonok használata, egyszerű szöveg- és 
rajzkészítés. 

 
- A rendelkezésre álló eszközök célszerű 
használatának elsajátítása.  
- A technológiák megismerése az esztétikus 
alkotások készítéséhez.  
- Adatok gyűjtése a dokumentumok 
tartalmának bővítésére, pontosítására, 
színesítésére. 

Adatkezelés  
- Az iskolai élet adatai, adatállományának 
elkészítése, az adatkezelés etikai szabályai. 

 
- Eszközök, technikák mozgósítása az 
adatok gyűjtésében.  
- Adatbázisok megismerése, az etikai 
normák betartásának tudatosítása. 

Táblázatkezelés  
- Kész táblázat gépbe vitele.  
- Adatmódosítás a táblázatban. 

 
- Az adatok célnak, feladatnak megfelelő 
feldolgozása.  
- Statisztikai adatok gyűjtése, bővítése.  
- Becslések megállapítás, a következtetések 
összehasonlítása a valóssággal.  
- Helyi adatok összevetése országos 
adatokkal. 

Számítógéppel segített problémamegoldás  
- Paraméterek változtatása: matematikához, 
fizikához kapcsolódó paraméterek közötti 
kapcsolatok. 

 
- Egy adott probléma megoldásához a 
megszerezhető ismeretek mozgósítása, 
segítséggel, majd önállóan. 

Számítógépes hálózat  
- A számítógépes hálózat funkciója, 
információszerzés egyszerű 
keresőprogrammal. 

 
- A hálózat eszközként való használata 
ismeretek gyűjtéséhez, kapcsolatok 
építéséhez, problémák megoldásához. 

 
b) Könyvtárhasználati ismeretek  
Dokumentumismeret  
- Különböző dokumentumfajták 
megismerése, csoportosítása.  
- Ismerkedés a könyvtári nyilvántartás 
számítógépes adatbázisaival; keresés kijelölt 
feladatra, dokumentum választása adott 
tantárgyi feladathoz.  
- Az osztály életével kapcsolatos 
dokumentumok létrehozása, nyomtatása. 

 
Fejlesztési feladatok 
 
- Gyakorlati problémák megoldása a 
dokumentumok készítésével.  
- Annak megtanulása, hogy a kész 
alkotások egy átlátható rendezett formában 
legyenek tárolva a későbbi felhasználás, 
illetve a könyvtár bővítése érdekében. 

 
Általános könyvtárhasználati ismeretek  
- A szabadpolcos kézikönyvtár használata, 
lexikonok, enciklopédiák.  
- A betűrendes katalógus használata szerző 

 
 
- Eligazodás a logikai rendben meglévő 
információforrások között, használatuknak 
megtanulása, szokások kialakítása.  
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és cím szerint.  
- Az önálló könyvtári ismeretszerzés főbb 
lépései, rendszerezése az aktuális 
érdeklődéshez igazodva. 

 Életvitel és gyakorlati ismeretek 
A műveltségi terület az ismeretek és fejlesztési feladatok tekintetében szintetizáló 

feladatot tölt be. Életmóddá, szokás-, viselkedés- és magatartásformává szervezi a 
fejlesztés kiemelt területeit, az ismeretek halmazát. A közvetlen környezetben szerzett 
tapasztalatokból kiindulva a technika, a társadalom, a munka világában történő pontosabb, 
tudatosabb eligazodást szolgálja. A tanuló egyediségének, megváltozott 
tulajdonságegyüttesének figyelembevételével hozzájárul az énkompetencia, a cselekvési, a 
szociális, a kommunikációs kompetenciák kialakításához. A sérülésspecifikus jegyek 
figyelembevételével épít a NAT ezen műveltségi területen megfogalmazott alapelveire, 
kiemelt fejlesztési területeire, fő témaköreire, feladataira. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 
- A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, 

csoportosítások, szabálykeresések, analógiák, felismerése, összefüggések megoldása, ok-
okozat felfedezése. 

- A problémafelismerő, a tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, kíváncsiság, 
motiváltság ébrentartása. 

- A cselekvőképesség fejlesztése, önellátás, környezetellátás technikáinak elsajátítása, 
alkalmazása. 

- Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok 
továbbfejlesztése. A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása. 

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

- A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő 
magatartás elfogadtatása. 

- Szociális képességek fejlesztése. 

Az Életvitel és gyakorlati ismeretek nagyobb témakörei és fejlesztési feladatai 
a) Egészség- és szabadidő-kultúra  
- Az ember életvitele, az egészséges életmód, 
az életkornak, egészségi állapotnak 
megfelelő korszerű táplálkozási ismeretek, 
szokásrendek.  
- Öltözködés, tisztálkodás, ön- és 
környezetellátó technikák, káros 
szenvedélyek és következményeik.  
- A szabadidő tevékenységei - sport, 
szórakozás, játék, művelődés, társas 
kapcsolatok. 

Fejlesztési feladatok  
- A saját élményen, tapasztalaton alapuló 
egészségmegóvás problémakörének 
felismerése, személyes lehetőség és szerep 
az életvezetésben, az egészség 
megóvásában, életvezetési problémák 
felismerése a családi környezetben, a testi-
lelki-szociális egészség megőrzésében.  
- Az életmód és a munka világának 
összefüggései, az életmódból adódó 
problémák.  
- A szabadidő mint szükséglet, egyensúly  
a munka-tanulás-szabadidő szervezésében. 
- Információgyűjtés segítséggel 
(ismeretterjesztő források, dokumentumok, 
zsebkönyvek, szakkönyvek, lexikonok). 
 

b) Munka- és termeléskultúra  
- Az anyag. Elemzés, tervezés, döntés, 

Fejlesztési feladatok  
- A munka és technika szükségessége és 
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szervezés, kivitelezés.  
- Anyagmegmunkálás ismeretei, eszközei, 
műveletei, gazdaságossága.  
- A termelés, elosztás, szállítás, fogyasztás, a 
gazdálkodás ismeretei. 

haszna az ember életében.  
- Tapasztalatszerzés a mesterséges 
környezetről, szabálykövető magatartás a 
mesterséges környezetben, anyagok, 
formák, egyszerű szerkezetek megfigyelése, 
az anyagalakító tevékenység műveletei.  
- Az építő-szerelő-konstruáló folyamat, a 
munkahely rendje, időbeosztás, monotómia 
a különböző pályaterületeken.  
- Gazdálkodás az anyaggal, energiával, a 
munkával és az idővel.  
- A jó testtartás, elemi kézügyesség, 
jártasság az eszköz nélküli 
anyagalakításban, jártasság a legegyszerűbb 
eszközhasználatban.  
- Az egyéni tulajdonságok és 
eredményesség összefüggései a tervezés, 
szervezés, kivitelezés során.  
- Önértékelő-, ítélőképesség, az individuális 
különbségek megfogalmazása. 
 

c) Közlekedés- és környezetkultúra  
- A közlekedés eszközei, szabályai, a 
közlekedés rendszere, története, változásai.  
- A természeti, a tárgyi, az épített 
környezetünk értékei, változásai.  
- A gazdálkodás, a termelés hatása a 
környezetre, környezetvédelem, 
környezetgazdálkodás. 

Fejlesztési feladatok  
Ismeretszerzési és problémafelismerés 
képesség  
- Tapasztalatok gyűjtése a közvetlen 
környezet közlekedéséről, eredményes 
térbeli tájékozódás a lakóhelyen, a gyalogos 
és tömegközlekedés szabályainak 
megismerése, elsajátítása, a figyelem, az 
elővigyázatosság a közlekedésben, konkrét 
példák a helyes döntésekre különféle 
közlekedési helyzetekben.  
- Érzékenység a környezet állapota iránt, a 
modernizáció pozitív és negatív hatásai, a 
személyes biztonság iránti igény és a 
magatartás, viselkedés összefüggései. 
 

d) Háztartás- és fogyasztói kultúra  
- A háztartás feladatai, háztartási munkák, 
munkafolyamatok, háztartási gépek, a lakás, 
lakáskultúra, a lakókörnyezet, a háztartási 
energia, a takarékosság. 

Fejlesztési feladatok  
Tervezés, kivitelezés a háztartási és 
egészségi tevékenységben  
- A napi ismétlődő háztartási feladatok 
felismerése, tevékenységek ön- és 
környezetellátásban, gyakorlottság az 
egyszerűbb háztartási munkában, 
szerszámok, gépek használatában, a 
szolgáltatások igénybevételében.  
- Tapasztalat a jövedelem beosztásában, 
tudatosság a takarékosságban.  
- Érzékenység a közvetlen környezet, a 
lakás formai, esztétikai világában, az otthon 
nyugalmának, mint értéknek, örömforrásnak 
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elfogadása, szükségletek és lehetőségek 
felismertetése egyéni sajátosságok szerint. 
- A minőség, a tudatos fogyasztás ismeretei, 
reklámok értelmezése, szelektálás, 
viszonyulás. 
 

e) Pályaorientáció  
- Egyéni különbségek szerepe a 
pályaválasztásban, pályaterületek, 
munkavégzés és kézügyesség összefüggései, 
eszközhasználati jártasság fontossága, a 
tanulás szerepe a sikerben, a pályacél, a 
folyamatos fejlődés lehetősége. 

Fejlesztési feladatok  
A munka és tanulás az ember életében  
- Az egyéni adottságok megismerésén 
alapuló önismeret fejlődése, tapasztalatok a 
legfontosabb pályákról, a hozzájuk vezető 
utakról, lehetőségekről, valóság és a 
vágyak, valamint a realitások 
összehangolása.  
- A gazdálkodási, munkaképesség, mint 
érték, példák a pályamódosítással 
kapcsolatosan.  

Testnevelés és sport 
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók igen eltérő képességekkel és fejlettségi szinttel 

kerülnek az iskolába. Mind az értelmi, mind a fizikai képességek területén nagy 
különbségeket mutatnak. Gyakori a helytelen testtartás, mozgásos ügyetlenség, a 
diszharmonikus, az inkoordinált mozgás. A tanulók egy részénél mozgásfogyatékosság 
nehezíti a cselekvéses tanulást, aktív mozgástevékenységet. Mindezek szükségessé teszik, 
hogy az általános testnevelés körét kibővítve, a gyógypedagógia és ezen belül a 
szomatopedagógia eszközrendszere segítse eljuttatni a tanulókat a rendszeres testedzés, a 
mozgásos játéktevékenység öröméhez, a mozgásbiztonsághoz. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 
- Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, 

gyakorlatok elvégzésére. 
- Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére. 
- Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az 

állóképességet. Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a 
végtagok ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó 
képesség alakítása, a tanuló biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében. 

- A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes 
zónák), a téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri 
biztonság erősítése. 

- A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése. 
- A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás 

beláttatása. 
- Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése. 

 
A Testnevelés és sport műveltségi terület nagyobb témakörei és fejlesztési feladatai 

Témakör Fejlesztési feladatok 

a) Rendgyakorlatok  
- Állások, testfordulatok, menet- és 
ellenvonulás, alakzatok, 

 
- A foglalkozások rendjének és a fegyelem 
szükségszerűségének felismerése saját 
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alakzatváltoztatások. élményen és tapasztalaton keresztül.  
- A szervezett forma elfogadása, a 
rendgyakorlatok pontos kivitelezése és a 
helyes testtartás összehangolása, az 
önfegyelem növelése, a közösségben 
elfoglalt hely megtalálása, megtartása. 

b) Gimnasztika  
- Egyszerű: nyak, kar-, törzs-, 
lábgyakorlatok.  
- Összetett gyakorlatok, előkészítő, nyújtó 
és ernyesztő hatású gyakorlatok, kéziszer 
nélkül és kéziszerrel. 

 
- A mozgásszervek általános képzése, 

előkészítése, életfontosságú készségek 
fejlesztése, mozgáskoordináció alapjainak 
kialakítása.  
- A szervezet sokoldalú előkészítése, 
foglalkoztatása, általános kondicionálása, 
erőnlét megszerzése, fenntartása, állandó 
fokozása.  
- A törzs és a végtagok 
mozgatórendszerének kiterjedt fejlesztése, 
a mozgásérzékelési képesség csiszolása. 

 
c) Természetes gyakorlatok  
- Járások, futások. Ugrások, dobások, 
emelések, hordások.  
- Küzdőgyakorlatok, kúszás, mászás, 
függeszkedés.  
- Egyensúly- és támaszgyakorlatok. 

 
- A test valamennyi izomcsoportjának, 

valamint az egész szervezetnek általános 
fejlesztése.  
- Helyzet- és helyváltoztatások társakkal, 
tárgyakkal is.  
- Egyensúlyozó gyakorlatok nehezedő 
feltételekkel - vastagság, magasság.  
- Az erő, az állóképesség, a gyorsaság, az 
ügyesség növelése.  
- Jellemtulajdonságok - akarat, bátorság -
fejlesztése. 

 
d) Atlétika  
- Járás tempóváltásokkal.  
- Futások: iram-, kitartó, akadály-, kanyar- és 
terepfutás. Váltófutás.  
- Rajtgyakorlatok: álló-, térdelőrajt.  
- Ugrások: távolugrás, magasugrás.  
- Dobások tömött labdával. Kislabdahajítás, 
súlylökés. 

 
- A megfelelő futótechnika kialakítása.  
- A nehézségi erőt legyőző 
képességegyüttesek megalapozása, 
gazdaságos erőkifejtés tökéletesítése, a testi 
képességek harmonikus fejlesztése.  
- A helyes ugró- és dobótechnikát fejlesztő 
gyakorlatok, fizikai erőt fokozó feladatok. 
 

e) Torna  
- Testhelyzetek, támaszok talajon és 
szereken.  
- Függések, vegyes helyzetek, mozgásos 
elemek, erő- és lendületi elemek. 

 
- Mozgáskészségek megszilárdítása, a 
motoros képességek fejlesztése, ízületi 
mozgékonyság növelése, célirányos 
kondicionálás, koordinációs képességek 
tökéletesítése.  
- Jó izomérzékelés, az egyensúly- és 
ritmusérzékelés képességének 
optimalizálása. 
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f) Labdagyakorlatok  
- Egyedül: fogás, dobás, elkapás, 
labdavezetés kézzel, lábbal.  
- Gyakorlatok párban és társakkal. Páros 
gyakorlatok két labdával. 

 
- Az alapvető fizikai képességek komplex 
módon, valamint külön-külön történő 
fejlesztése, mozgásműveltség fejlesztése.  
- A személyiség formálása csoport-, illetve 
csapatjátékokon keresztül. 
 

g) Testnevelési sportjátékok, testnevelési 
játékok 

 
 

- Az adott sportág technikai, taktikai 
elemeinek bevésése.  
- Mozgékonyság, rugalmasság fokozott 
trenírozása.  
- A megosztott figyelem képességének 
automatizálása.  
- Helyzetfelismerő képesség fejlesztése. 
 

h) Természetben űzhető sportok (helyi 
lehetőségek függvényében) 

 
 

- Egyéni, páros és csoportos 
ügyességfejlesztő feladatsorok, 
ellenállóképességet, edzettséget növelő 
szervezett játékok. 
 

i) Könnyített testnevelés  
- Mozgáskorrekciót szolgáló gyakorlatok 
egyénre szabottan, valamint a helyi 
tantervben rögzítettek közül a nem 
ellenjavallott tananyagok. 

 
- Tartásjavító és korrigáló gyakorlatok, 
prevenciós és rehabilitációs feladatok, 
sporteszközök alkalmazásával is.  
- Önállóan végezhető mozgásfejlesztő, 
kondicionálást biztosító gyakorlatok. 
 

j) Úszás (lehetőség szerint)  
- A mell- és gyorsúszás rávezető gyakorlatai, 
a mell- és gyorsúszás technikája, kapcsolódó 
rajt- és fordulótechnikák, vízi játékok. 

 
- Hidrogimnasztikai elemek, vízbiztonsági 
gyakorlatok, úszásnemhez tartozó technikai 
elemek, ciklikus mozgássorok 
automatizálása, távnövelő gyakorló 
feladatok, egyéni, páros és csoportos vízi 
ügyességi játékos feladatok. 

 

20.6. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

20.6.1. A beszédfogyatékos tanuló 
Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési 

zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli 
akadályozottság. Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a 
nyelvi, kommunikációs és tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában. 
Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a beszédészlelés és 
-megértés zavaraiban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros 
koordináció éretlenségében, valamint az általános beszédgyengeséggel együttjáró 
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részképesség-kiesésben. A különböző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai 
szintén a beszédfogyatékosság körébe sorolhatók. 

A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek - az egészen enyhe eltérésektől az érthetetlen 
beszédig - minden változatban előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a 
kommunikációs nehézségek miatt különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási 
zavar) alakulhatnak ki. A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is 
kiválthatnak. 

Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a 
tanuló a továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az iskolai oktatás, a 
pedagógiai, logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszédbeli 
akadályok jellegétől függ. Ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

a) megkésett beszédfejlődés, 
b) diszfázia, 
c) diszlália, 
d) orrhangzós beszéd, 
e) beszédritmus zavara (dadogás, hadarás), 
f) diszfónia, 
g) disarthria, 
h) mutizmus, 
i) diszlexia, 
j) diszgráfia, 
k) súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, 

vagy ezek halmozott előfordulása. 
A dadogás, a hadarás, a diszfónia serdülőkorban is jelentkezhet. Különös figyelmet 

érdemel ebben a korban a felnőtt beszédhang fokozatos kialakulásának óvó-segítő 
rendszere, ennek beépítése a pedagógiai teendők sorába. 

A halmozottan beszédfogyatékos tanuló 
A beszédzavarok egy-egy tanulónál halmozottan is előfordulhatnak. A leggyakrabban a 

megkésett, illetve akadályozott beszédfejlődés, a komplex nyelvi fejlődési zavar jelenik 
meg a tünetek sokféleségével tarkítva. 

Nem ritka a megkésett/akadályozott beszédfejlődés-hadarás-dadogás együttese. Az 
iskolai szakaszban ennek olvasás-, írászavar-kihatása is megmutatkozik. A tünetek 
megjelenhetnek párhuzamosan, de előfordul a tünetváltás jól ismert jelensége is, amikor 
pl. a kiejtés javítását, javulását követően dadogás, hadarás lép fel. Ilyen esetekben a 
fejlesztési elvekre épülő terápiák tudatos alkalmazása a rehabilitáció döntő tényezője. 

20.6.2. A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók 
iskolai fejlesztése 

A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai 
fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek 
kielégítésében elsőbbséget kell biztosítani az ép beszélő környezetben integráltan történő 
oktatásnak a különleges gondozási igény feltételeivel is rendelkező többségi általános 
iskolában. Ez biztosíthatja a tanulók számára a felfelé nivellálást segítő pedagógiai 
környezetet. 

Nagyon súlyos esetekben - főként az intenzív rehabilitáció érdekében - szükség lehet a 
beszédfogyatékos tanuló elkülönített - az e célra létesített gyógypedagógiai intézményben, 
osztályban történő - iskolai nevelésére, oktatására. Ennek időtartama azonban ésszerű 
időhatárok között átmeneti, a terápia eredményességétől függő, a család helyzetétől, 
terápiás együttműködésétől befolyásolt gyakorlat. A külön iskolákban törekedni kell arra, 
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hogy a tanuló minél előbb visszakerüljön a többségi oktatásba, és különleges gondozása az 
intenzív rehabilitáció után, integrált oktatása mellett legyen biztosítva. 

a) A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és 
fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, 
funkcionális összefüggésrendszerére. 

b) A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának 
felmérésétől a terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a 
komplexitás és a folyamatkövetés is megvalósul. 

c) A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az 
értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott 
szakaszának figyelembevétele szükséges. 

d) A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a 
kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek. 

e) Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a különböző beszédműveletek 
számos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a különböző átviteli 
megoldásokkal eredményesebbé tehető. 

f) A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása megköveteli az egyéni és csoportos 
foglalkozások változatos szervezeti kereteit. 

g) A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív és folyamatos. 
h) A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában - a minél 

gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében - a tanulóval kommunikáló 
valamennyi felnőtt legyen partner. 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 
A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a NAT-ban 

alkalmazott szakaszolással. A helyi tantervben a bevezető szakasz időtartamának 
megnövelése - általában az első évfolyam tananyagának két tanévre történő elosztásával - 
indokolt lehet. 

A NAT alkalmazása 
A beszédfogyatékos tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott 

fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges. 

 Kiemelt fejlesztési feladatok 
A beszédfogyatékos tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok, az egyes 

műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek az irányadóak, de 
azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama módosulhat. 

 
Énkép, önismeret 

A személyiség fejlesztésében hangsúlyozott szerepet kap a szociális kapcsolatrendszer 
kommunikációs bázisa, a kommunikációs szándék tudatos megvalósítására nevelés. 

 
Információs és kommunikációs kultúra 

Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az 
informatikai eszközök segítő szerepe kiemelkedő. A számítógép írástechnikai 
segédeszközként tanulási és munkaeszköz a beszéd útján nehézségekkel kommunikáló 
tanuló számára. 

 
Tanulás 

Az informatikai eszközök tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának 
különösen az írás- és olvasási nehézséggel küzdő tanulók esetében van kiemelt szerepe. 
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Testi és lelki egészség 

A nevelésnek, oktatásnak átfogó képet kell nyújtania arról, hogy a tanuló miként 
viszonyuljon beszédfogyatékosságához. Kiemelt feladat a tanuló motiválása a 
beszédhibája leküzdésére, ugyanakkor felkészítése az esetleges visszaesésekre, azok 
kezelésére, valamint arra, hogy a maradandó tünetekkel később is együtt tudjon élni. 

A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 
A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és 
kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 
vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 
érvényesíthetők. Ha a tanulót állapota akadályozza, akkor az Irányelvben megadott 
módosítások figyelembevételével javasolt a helyi tanterv elkészítése. 

Az egyes műveltségi területekre vonatkozó ajánlások: 
Magyar nyelv és irodalom 
A műveltségi területhez kapcsolódó tananyagtartalmat, a fejlesztésre fordított időt a 

sérülés jellege, mélysége, prognózisa befolyásolhatja. A Magyar nyelv és irodalom, a 
Művészetek, a Testnevelés és sport, valamint az Élő idegen nyelv fejlesztési feladatainak 
megvalósítása kíván nagyobb figyelmet, a beszédfogyatékosság típusától függően az egyes 
témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. Néhány szempont azonban 
általánosítható: 

- olvasás-, írástanítási módszerként beszédfogyatékos tanulók esetében a hangoztató-
elemző, illetve a diszlexia-prevenciós olvasástanítási módszer ajánlott; 

- a súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, 
érési szakaszok tervezendők; 

- az anyanyelvi fejlesztés, gondozás a nevelés minden színterén és helyzetében, az 
oktatás teljes időtartama alatt központi szerepet játszik. 

Művészetek. Testnevelés és sport 
Mindkét műveltségi terület jól szolgálja a fejlesztés másik nagy területének, a téri 

orientáció, mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció követelményeinek megvalósítását. A 
dráma és a tánc kiemelt szerepet kap a rehabilitációs célú feladatok megvalósításában is. 

Élő idegen nyelv 
A beszédfogyatékosság típusához igazodó módszerek - pl. dadogók esetében az 

írásbeliség, diszlexiás tanulóknál pedig az auditív módszerek - elsőbbségét szükséges 
biztosítani. 

Pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció 

A pedagógiai rehabilitáció ajánlott tevékenységformái 
- Logopédiai egyéni és csoportos terápia. 
- Szenzoros integrációs tréningek és terápiák. 
- Kommunikációs tréningek. 
- Bábterápia. 
- Drámaterápiás foglalkozások. 

Az egészségügyi rehabilitáció formái 
- Foniátriai vizsgálat és ellátás. 
- Gyermek-neurológiai vizsgálat és ellátás. 
- Pszichológiai vizsgálat, pszichoterápia. 
- Gyógyúszás. 
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- Gyógytorna. 
- Relaxációs tréningek. 

Logopédiai egyéni és csoportos terápia a leggyakoribb kórformák esetében 
A beszédfogyatékos tanuló - függetlenül attól, hogy az iskolai nevelésben, oktatásban 

integráltan vagy szegregáltan részesül-e - az iskolai oktatás keretében, annak részeként 
vesz részt a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás 
foglalkozáson. A beszédfogyatékosság eltérő kórformái szerint a rehabilitációs feladatok is 
eltérőek. 

A beszédészlelés és beszédmegértés zavara 
A beszédfeldolgozási folyamat zavaráról akkor beszélünk, ha az elhangzott közlések 

azonosítása korlátozott, nem pontos, megértésük bizonytalan, akadályozott, az értelmezés 
kérdéses, gátolt. Nagyon súlyos a zavar, ha a beszédfeldolgozás a gyermek, tanuló 
biológiai életkorához képest több mint 3 év, és a beszédfeldolgozás összes részfolyamatát 
érinti. 

A terápia célja: 
Az elmaradott, illetőleg zavart beszédmegértés korrekciója, azaz az életkornak 

megfelelő folyamatműködés kialakítása, a következményes problémák csökkentése, 
megszüntetése. 

A fejlesztés menetét meghatározó tényezők: az életkor, a beszédprodukció, a 
beszédészlelési és beszédmegértési zavar mértéke, a következményes problémák jelenléte 
és mértéke (olvasási, helyesírási nehézségek). 

A rehabilitációs tevékenység GMP-diagnosztikára épül. Tartalma célzott beszélgetések 
és célzott verbális feladatok megoldása egyénileg, illetve kiscsoportban. 

. Megkésett/akadályozott beszédfejlődés 
Az ép értelmű és ép érzékszervű gyermek beszédfejlődése elmarad a megfelelő 

beszédszinttől. 
A terápia célja: 
A nyelvi közlés többszintű összetevőjének (szókincs, helyes ejtés, nyelvtani rendszer, 

szóbeli és írásbeli szövegalkotás) sokoldalú, intenzív differenciált fejlesztése, amely 
specifikusan egyéniesített jellegű. 

A logopédiai terápia feladata: 
- a beszédre irányuló figyelem fejlesztése, 
- a mozgások speciális fejlesztése, 
- az aktív és a passzív szókincs bővítése, 
- a beszédészlelés és -megértés fejlesztése, 
- a prognosztizálható olvasás-/írászavar megelőzése. 

Dadogás 
A beszéd összerendezettségének zavara, amely a ritmus és az ütem felbomlásában és a 

beszéd görcsös szaggatottságában jelentkezik. A dadogás terápiája komplex (logopédiai, 
orvosi, pszichológiai), egyénre szabott terv alapján zajlik. 

A logopédiai terápia feladata: 
- a test és a beszédszervek laza izomműködésének kialakítása, 
- helyes légzéstechnika kialakítása, 
- cselekvéshez kötött beszédindítás, 
- relaxációs gyakorlatok, 
- mozgás- és ritmus koordináció fejlesztése, 
- a beszéd automatizált elemeinek technikai fejlesztése és javítása, 
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- a beszédhez szükséges motiváció megteremtése, az önismeret és önértékelés 
fejlesztése. 

Hadarás 
A beszéd súlyos zavara, melyre a rendkívüli gyorsaság, a hangok, a szótagok kihagyása, 

a pontatlan hangképzés, a monotónia és a szegényes szókincs jellemző. A hadaráshoz 
gyakran társul a könnyen elterelhető érdeklődés. 

A logopédiai terápia feladata: 
- a figyelem fejlesztése, 
- beszédterápia, helyes légzéstechnika kialakítása, 
- mozgás- és ritmuskorrekció és -fejlesztés 

Diszfónia 
A zöngeképzés, az ún. primér hang területén megjelenő hangképzési zavar. A 

diszfóniások beszédéből hiányzik, vagy torzult formában van jelen a zönge. 
A logopédiai terápia feladata: 
- a tiszta egyéni beszédhang kialakítása és a folyamatos spontán beszédbe való 

beépítése, 
- a hangminőség és az anatómiai-élettani viszonyok további romlásának 

megakadályozása. 

Orrhangzós beszéd 
Legsúlyosabb esetei az ajak- és szájpadhasadékok következtében alakulnak ki. A 

szájpadhasadékkal gyakran együtt jár az enyhe fokú nagyothallás. A beszédfejlődés, majd 
a mondatok megjelenése is késhet, azok hiányosak, diszgrammatikusak lehetnek. 

A logopédiai terápia feladata a nyelv minden szintjére kiterjedő beszéd-, illetve nyelvi 
fejlesztés. 

20.7. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban 
tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

20.7.1. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 
súlyosan akadályozott tanuló 

A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében 
részképességzavarok, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy 
figyelemzavar, az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók 
kialakulatlansága, fejletlensége vagy a felsoroltak halmozott előfordulása áll fenn. Nem 
határozhatunk meg egységes jellemző jegyeket; az egyes állapotok a 
tünetek/tünetegyüttesek komplexitásától függően a funkciógyengeségtől a komplex 
személyiség-, illetve általános tanulási zavarig terjedhetnek. A percepciós bázis 
többdimenziós érintettsége miatt az olvasás, írás, számolás elsajátításában különböző 
súlyosságú akadályt jelent, az enyhe zavartól egészen a funkcióképtelenségig. 

a) A részképességzavarok körébe az iskolai teljesítmények - elsősorban az alapvető 
eszköztudás (olvasás, írás, számolás) - elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje, 
valamint az általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok 
komplex tünetegyüttese tartozik. Jellemző, hogy az adott részképességben az intelligencia 
szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás mutatkozik, valamint 
teljesítményszóródás mutatható ki az intelligenciafaktorok, a mozgáskoordináció és a 
beszéd szintje között. A részképességzavarok tüneteit mutató tanulók általános jellemzője 
a számukra nehéz iskolai feladatok iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, amely a 
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nehézségek következtében fokozatosan elmélyül, és a tanulással kapcsolatos 
tevékenységek (olvasás, írás, számolás) elutasításában fejeződhet ki. 

b) A kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte esetén az 
érintett tanuló rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, az általánosnál sokkal 
több cselekvéses tanulási helyzetet igényel. Azok a tanulók, akik súlyos figyelemzavaruk 
(helyzetidegenség, hibás-hiányos helyzetfelismerés) vagy fejletlen önirányítás, gyenge 
önértékelési képesség miatt nem tudnak a tanulási szituációba beilleszkedni, állandó 
személyes kontrollra, megerősítésre szorulnak. 

Míg a részképességzavarok gyakran ép érzékszervek esetén is az érzékszervi 
fogyatékosság (gyengénlátás, enyhe nagyothallás) látszatát kelthetik, addig a 
hiperaktivitás, a nyugtalanság, a túlmozgások, a figyelemzavar előfordulásakor a tanulók 
általánosan gyenge képességűnek, értelmi fogyatékosnak tűnhetnek. 

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési lelassulásának jelei a tanulási, 
magatartási zavar tüneteit mutató tanulóknál az alábbiak: 

- általában érzékenyebbek a meteorológiai változásokra, 
- fáradékonyabbak az átlagnál, nehezen tűrik a zajokat, nehezen viselik el a várakozási 

feszültséget, 
- gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 
- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és 

követhető szabályokat. 

20.7.2. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 
súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztése 

A fejlesztés alapelvei 
- A részképességzavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése 

gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus közreműködését igényli. A 
rehabilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni terápiás terv alapján történik. 

A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni 
kell a számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló 
szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, 
tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét. 

- A részképességzavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése, külön oktatása intenzív 
terápiás céllal szervezett átmeneti formának tekinthető, melyet csak súlyos állapotok 
esetén célszerű alkalmazni, és amelynek célja, hogy a tanuló minél előbb visszakerüljön az 
őt integrálni képes környezetbe. 

- Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat: 
a) az egészséges énkép és önbizalom kialakítása, 
b) a kudarctűrő-képesség növelése, 
c) az önállóságra nevelés. 

A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai 

Diszlexia, diszgráfia 
A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független 

olvasási és helyesírási gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus 
eltérései, érési késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok különböző 
összefonódásai találhatók meg, valamelyik dominanciájával. Általában differenciálatlan az 
aktív szókincs, és gyenge a verbális emlékezet. A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi 
meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a 
fogalmat. Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és 
makacs betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb 
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szavak áttekintése rendkívül nehéz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek 
előhívása észlelhető. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg 
tartalma között, pontatlan a toldalékok olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a 
szövegértés. 

A súlyos olvasás-írászavar irreverzibilis, maradványtünetei a közép- és felsőfokú 
oktatásban, illetve a felnőttkorban is feltűnnek és fennmaradnak. 

Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, 
az íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz 
viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. 

Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor 
csak nagyon lassan valósul meg, ezért fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók. 

A fejlesztés célja: 
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a 

tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás 
készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az 
ismeretek megszerzésében. 

A fejlesztés feladatai: 
a) a testséma biztonságának kialakítása, 
b) a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 
c) a vizuomotoros koordináció gyakorlása, 
d) a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 
e) 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, 

f) az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 
pályafutása alatt, 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 
h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 
i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, 

gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával. 

 Diszkalkulia 
A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, 

szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus 
ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok 
azonosításának nehézsége más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegennyelv 
tanulás) jó színvonala mellett. Hátterében általában valamilyen idegrendszeri sérülés 
húzódik meg, amelynek következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata, sérült a 
gondolkodás. Nehezítetté válik a szimbólumok felismerése és tartalmi azonosítása, 
akadályozott a fogalmak kialakulása, sérülnek a fogalmakkal végzett gondolkodási 
műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, illetve zavart 
szenved az emlékezet és a figyelem. 

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a 
mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a 
matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 

A fejlesztés feladatai: 
a) az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd 

összehangolt, intenzív fejlesztése, 
b) a testséma kialakítása, 
c) a téri relációk biztonsága, 
d) a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 



Baross Gábor Általános Iskola                                             Nevelési Program 2010. november 

 102

e) a szerialitás erősítése, 
f) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 
g) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a 
képi, vizuális megerősítés, 

h) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 
megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. 

 A kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar 
Hiperkinetikus zavarok 
Már az első öt évben kialakuló tünetegyüttes, melyet jellemez a tevékenységek 

csapongása, a figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, 
megfontolatlanság, többszöri konfrontálódás a társakkal. Gyakori a kognitív működések 
zavara, illetve a nyelvi és motoros képességek fejlődésének késése. Másodlagos 
szövődménye az aszociális viselkedés és csökkent önértéktudat. 

Magatartási zavarok 
Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A 

viselkedés erősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván 
áthágja. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és 
hosszan tart (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). Jellemzi még: nagyfokú harcosság, 
társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitogtatás, 
indulatkitörések, iskolakerülés, hazudozás. 

A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai: 
a) A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek 

megfelelő érzékelésére. 
b) Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 

érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében. 
c) A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának, 

önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése siker 
vagy kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való 
beilleszkedésének segítése. 

d) Együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 
e) A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 
A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban 

rögzítettektől. A helyi tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamra 
történő széthúzása. Ebben az esetben az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű 
funkciófejlesztés, a pszichés gondozás, a megfelelő motiváció és a feladattudat 
kialakításának az időszaka a gyógypedagógiai korrekciós-kompenzáló-terápiás módszerek 
alkalmazásával. 

A NAT alkalmazása 
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési 
feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges. 

 Kiemelt fejlesztési feladatok 
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az 
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irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő 
képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhat. 

Kiemelt szerepet kap az Énkép és önismeret, a Kommunikációs kultúra, a Testi és lelki 
egészség, a Felkészülés a felnőtt lét szerepére. 

 A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 
A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és 
kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 
vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 
érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai 
módszerrel és eszközzel irányított. 

A helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a 
kommunikáció fejlesztését. E feladatok minden műveltségterületen meg kell, hogy 
jelenjenek. Célzottan szerepet kaphat az Ember és társadalom, a Művészetek és ezen belül 
a Dráma és tánc fejlesztési feladatai között. 

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív 
fejlesztése, az olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 
fejlesztési feladatai között kap kiemelt szerepet. 

Az élő idegen nyelv tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése 
javasolt. 

A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a 
drámapedagógia, az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van. 

A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során 
szenzoros integrációs programok és terápiák beállítása és/vagy gyógyúszás, valamint 
logopédiai ritmika alkalmazása is javasolt. A Matematika területén a kompenzációs 
lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az eredményes fejlesztést. 

Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a 
figyelemzavar, indokolt a korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe 
helyezése a helyi tanterv készítésénél. 

20.7.3. Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 

Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, 
tüneteinek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak 
folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi 
terápiákat foglalja magába. 

Ebből a szempontból fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti 
vizsgálat, szükség esetén az érzékszervi gyógyítás. 

A gyógypedagógiai tanár/terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális 
képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak 
elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt. 
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Záradék 
 
 
A Pedagógiai Programot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2010. 
november 13-án elfogadta. 
 
 
A Pedagógiai Programmal kapcsolatban a Diákönkormányzat – a jogszabályban 
meghatározottak szerint – egyetértési jogot gyakorolt, 
 
A Pedagógiai Programmal kapcsolatban a Szülői Szervezet – a jogszabályban 
meghatározottak szerint – egyetértési jogot gyakorolt,  
 
A Pedagógiai Programmal kapcsolatban az Iskolaszék – a jogszabályban meghatározottak 
szerint – egyetértési jogot gyakorolt. 
 
 
 
 
Budapest, 2010. november 15. 
 
 
       Kukainé Békési Emese 
        igazgató 
 


