
pontokat, a teendőket, és a teendők határidejét. A tanuló egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visz-

szajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sike-

resen megoldott problémákat, a további fejlesztést igénylő területeket és a teendőket.  

Az értékelésnek fontos része legyen  

 az önértékelés  

 a társak értékelése  

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges, amelynek során a pedagógus figyelembe veszi az eltérő 

kiindulási nyelvi szinteket.  

Az iskolában folyó munka időkeretének a meghatározása  

1. A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása tekintetében 

nem tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka továbbra is két mar-

kánsan elkülönülő egységre oszlik: A kötelező és szabadon tervezhető időkeret:  

 a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi gyakorlaton 

alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban nem szabályozza.  

 A tanítási órák 20%-ban azonban javasolt a Komplex Alapprogram tanításitanulási straté-

giájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (felel arányban differenciált 

egyéni munka, rétegmunka, pármunka, kooperatív módszerek, csoportmunka, drámajáték és 

projektmunka, valamint fele arányban a státuszkezelő DFHT-KIP).  

 10-30%-ban pedig a Komplex órák keretében a kereszttantervi tantervek feldolgozása tör-

ténik.  

 A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád” többnyire 

a délutáni idősávban valósulnak meg.  

A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiához kapcsolódó elemei  

Megjegyzés: Amennyiben több osztályból tevődik össze egy alprogrami foglalkozás, s akik nem 

vesznek részt ezen a foglalkozáson, azoknak önálló tanulás foglalkozás, fejlesztés vagy “Te órád” 

biztosítható.  

2. Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása  

A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt. 

határozza meg. A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, 



de az intézmény sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az intéz-

ményre érvényes törvény által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám 

szolgál. Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban 

olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig tartsanak, 

továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézmény-

ben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Tehát e törvény rendelkezéseinek megfe-

lelően egész napos iskolaként is működhet. Megjegyzés: Amennyiben több osztályból tevő-

dik össze egy alprogrami foglalkozás, s akik nem vesznek részt ezen a foglalkozáson, azok-

nak önálló tanulás foglalkozás vagy “Te órád” biztosítható. 

Javasolt jelölések a naplóban, e-naplóban  

A digitálisnaplóban az alábbi jelölések szolgálnak a program megvalósításának jelölésére: DFHT – 

DFHT –val megvalósított tanóra DFHT-KIP – DFHT-KIP módszerrel megvalósuló tanóra TA – 

testnevelés alapú alprogram ÉA – életgyakorlat alapú alprogram DA – digitális alapú alprogram 

MA – művészetalapú alprogram TÓ – „Te órád” RÁ – ráhangolódás  

Személyiségfejlesztés a Logikai alprogram segítségével  

A foglalkozások fő célkitűzései között szerepel a gyerekek értelmi képességének, fejlesztése, a sza-

badidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérette-

tés, versenyzés és a hagyományápolás a logikai játékok alkalmazásán keresztül. A logikai játékok-

nak a matematikával való szoros kapcsolata nyilvánvaló, hiszen ez a sajátos ismeretszerzési mód-

szer logikus gondolkodásra, következtetésre nevel. A problémaérzékenységre, a problémamegol-

dásra nevelés fontos feladat, amelyhez azonban elengedhetetlen a matematikai szövegek megfelelő 

értelmezése, logikus elemzése, a tanulók minél gyakoribb önállóan tevékenykedése, aktív részvétele 

a tanítási, tanulási folyamatban. A siker növeli a személyiség önmagába vetett hitét. Az iskolának 

abban van óriási felelőssége, hogyan fejleszti a gyerek képességeit, hogyan fejleszti önértékelését, 

önbizalmát, illetve hogyan idomítja viselkedését. A képességek kibontakoztatásának egyik útja a 

tantárgyi előrehaladás segítése, és ezen keresztül az önbizalom növelése. A célunk annak tudatosí-

tása, hogy a teljesítmény kitartó munkával növelhető és tartóssá tehető. Ennek egyik eszköze a kü-

lönféle versenyeken való megmérettetés. Nevelési célok között szerepel az intellektuális képességek 

fejlesztése mellett a különböző viselkedésformák kialakítása, mint amilyen a nyerő és vesztő hely-

zetek, a kitartás, az elszántság, a célorientáltság, a merészség, a kockázatvállalás és megfontoltság, 

a határozottság, a felelősség vállalás, a szabályok betartása. Ide soroljuk a kudarctűrés, türelem, 



kapcsolatteremtés, empátia, együttműködés, szociabilitás, udvariasság, fegyelmezettség, rendszere-

tet és nem utolsó sorban a sikerorientáltság, talpraesettség fejlesztését is. A logikai játékok jól hasz-

nálhatóak a konfliktushelyzet kezelésénél, a gyerekek között zajló folyamatokban. A táblajátékok 

és táblajáték feladványok mellett a palettát színesítik a kártyajátékok, keresztrejtvények, sík-és tér-

beli kirakó játékok, dobókockás játékok és a logikai rejtvények is. A táblajáték alkalmazásának 

egyik nagy hozadéka a csapatmunkára való alkalmasság kifejlesztése, amelyben elsősorban a kom-

munikációs- és elemző készség kap helyet. A logikai játékokat remekül tudjuk alkalmazni frontális-

, egyéni-, páros- és csoportmunkában személyre szabottan, differenciáltan, de a könyvtári munka és 

az e-learning szerves része is. A logikai és táblás játékok szoros kapcsolatban állnak a matematikán 

kívül más tantárgyakkal is, amely lehetőséget ad a komplex órák megszervezéséhez. Nevelési cé-

lunk, hogy biztonságos, derűs légkörben egyéni képességeiknek megfelelően fejlesszük a gyerme-

keket az életkoruknak legmegfelelőbb eszközzel, a játékkal. Emellett konkrét célunk, hogy az alap-

oktatás befejezésével a gyermekek legyenek életkoruknak megfelelően önállóak, magabiztosak, le-

gyenek képesek gondolataikat érthetően közölni, tudjanak a közösség elvárásaihoz megfelelően al-

kalmazkodni, érzelmeiket szocializált formában kifejezésre juttatni. Legyenek derűsek, bizakodóak, 

egymást elfogadóak. Tevékenységünkkel a játékokat helyezzük a középpontba, és katalizátorként 

alkalmazzuk azokat a gondolkodási, a társadalmi és érzelmi készségek elsajátításában.  

 

 

 

 

A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

Egészségnevelési program jogszabályi háttere  

 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben 

minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan 

fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfej-

lesztő tevékenységekben. 

A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, 

amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett tevékenysé-

get, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a tanuló és a szülő részvételét 



a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek, a tanuló egészségi 

állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

a) az egészséges táplálkozás, 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

f) a személyi higiéné területére terjednek ki. 

A nevelési-oktatási intézményekben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a 

gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási in-

tézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 

A nevelési-oktatási intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordi-

nált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program 

részét képező egészségfejlesztési program keretében. 

A helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület az iskola-egészségügyi szolgálat köz-

reműködésével készíti el. 

A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján 

és az intézményben iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen kívül csak olyan, a neve-

lési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakembert vagy szervezet programját megva-

lósító személyt vonhat be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy 

egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik 

az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok kivá-

lasztásánál beszerzi 

a) az intézményben dolgozó óvoda- vagy iskolapszichológus, 

b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá 

c) amennyiben működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum véleményét. 



A nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló teljes körű egészségfejlesztés módszertani 

útmutatóját az egészségfejlesztésért felelős országos intézet dolgozza ki. 

 

Gyermekek, tanulók veszélyeztettsége körében kapcsolatos feladatok  

 

A nevelési-oktatási intézmény közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének 

megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a 

gyermekjogi képviselővel, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai esz-

közökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében 

indokolt, megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem, terüle-

ten működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre. 

 

Az iskolai egészségfejlesztési program hatékonyság kritériumai 

 

Az iskolai egészségfejlesztés akkor hatékony, ha teljes körű. Ez az alábbiak teljesülését jelenti: 

 mindegyik fő egészség-kockázati tényezőt befolyásolja; 

 az iskola mindennapi életében folyamatosan és rendszeresen jelen van; 

 az egészségfejlesztést megvalósító iskola minden tanulója részt vesz benne; 

 a teljes tantestület részt vesz benne;  

 bevonja a szülőket és az iskola közelében működő, erre alkalmas civil szervezeteket, vala-

mint az iskola társadalmi környezetét (pl. fenntartó) is. 

Helyzetelemzés, állapotfelmérés  

Szükséges, hogy a pontos helyzetelemzéshez kérdőíveket töltsenek ki az alábbi személyek: 

- a szülők, 

- az igazgató, 

- az iskolai védőnő, 

- az iskolaorvos, 

- az iskolapszichológus, 

- az egészségneveléssel összefüggő ismereteket tanító tanárok, 



- az iskola végzős diákjai. 

A kérdőíves felmérést évente el kell végezni. S az abból levont következtetések alapján az 

egészségfejlesztési programot módosítani kell.  

Létrehozunk egy egészségfejlesztési munkacsoportot. Ennek tagjai: 

- az igazgató, 

- az iskolapszichológus, 

- a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, 

- a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus, 

- az iskolaorvos, 

- az iskolai védőnő és  

- az osztályfőnöki és a természettudományi munkaközösség, a testnevelési munkakö-

zösség vezetői. 

A csoport feladata a kérdőívek összeállítása és éves kiértékelése, az egészségfejlesztési prog-

ram módosítása. 

Iskolánk profiljából adódóan tanulóink leterheltek. Tapasztalhatóak a helytelen táplálkozás-

ból fakadó emésztőrendszeri problémák, melyek a fizikai teljesítőképesség valamilyen irányú ha-

nyatlásához, többek között elhízáshoz, túlsúlyhoz vezetnek. A diákok gyorsan, kapkodva étkeznek, 

s nem az egészséges táplálkozásnak megfelelő ételeket eszik. Vannak gyógytestnevelésre és köny-

nyített testnevelésre utasított tanulóink, akiknek valamilyen szervi elváltozásuk van. A tanulók 

zöme nem sportol eleget.  

 

Célok és feladatok 

 

Az oktató és nevelőmunka mellett iskolánkban kiemelt hangsúlyt kap az egészséges életmód. 

Figyelmet fordítunk az ezen korosztályt (14-18 évesek) markánsan érintő problémák megelőzésére. 

Folyamatosan megpróbáljuk nevelésükben érvényesíteni és elfogadtatni velük, hogy az egészséges 

életmód nem csupán az egészségkárosító anyagok és szerek mellőzését jelenti, hanem ezen túlme-

nően a mindennapi életünkbe szervesen beépülő napi tevékenységeket is (pl.: rendszeres napi tisz-

tálkodás, külső megjelenésünkre való odafigyelés, rendszeres sportolás, egészséges táplálkozás 

stb.). Ezek nemcsak egészségesen és fitten tartják szervezetünket, hanem egészséges gondolkodásra 

is nevelnek.  

 



Céljaink:  

 

- A tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük védelme érdekében. Ismerjék fel azt, 

hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot között. 

- Fontos feladatnak tekintjük a káros függőséghez vezető szokások és életmódok kiala-

kulásának megelőzését. 

- Ismerjék fel a mindennapos testmozgás fontosságát az egészség megőrzésének érdek-

ében. 

- Ismerjék fel a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensú-

lyozottság elérésében. 

- Ismerjék meg a tanulók a városban és térségében a környezetvédelemben tevékeny-

kedő civil szervezetek munkáját. 

- Ismerjék meg a tanulók önmagukat, saját fejlődésüket. 

- Ismerjék meg az egészséges táplálkozás szabályait!  

- Kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársaink 

iránti elfogadó és segítőkész magatartás kialakításának. 

- Lépjenek fel az iskolai bántalmazással és erőszakkal szemben.  

- Megfelelő elsősegély-nyújtási ismeretekre tegyenek szert. 

- Szerezzenek elegendő tudást és ismeretet, hogy képesek legyenek ne csak maguk, ha-

nem mások egészségének és életének védelmére is. 

 

Fejlesztési követelmények 

 

- A tanulóknak a már meglévő ismereteikre támaszkodunk. Az egészségre vonatkozó 

fogalomkészletüket bővítjük, egyre differenciáltabbá tesszük. 

- Az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez szükséges képességeket a 

tanulói aktivitásra épülő módszerekkel, pozitív példák, minták megerősítésével fej-

lesztjük. 

- Az oktatás során a tanulók jussanak közvetlen tapasztalatok birtokába a lényeges fo-

galmak értelmezése terén, váljon érthetővé és élményszerűvé számukra az egészséges- 



kevésbé egészséges tevékenységformák, anyagok közötti megkülönböztetés, pozitív 

életszemlélet. 

- Fokozatosan fejlődjön mozgásigényük, ezzel együtt állóképességük. 

- Helyes erkölcsi szemlélet fejlesztése (pl. társadalmi, nemi és családi élettel kapcsolat-

ban.) 

 

A fenti célok megvalósítását az alábbi módszerekkel igyekszünk elérni:  

 

- a helyi egészségvédelmi programokban való részvétellel,  

- az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítésével, 

- az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítésével,  

- kortárssegítők képzésével,  

- serdülőkori önismereti csoportfoglalkozásokkal,  

- sportrendezvények, kirándulások, egészségnapok, előadások rendszeres szervezésével,  

- szituációs játékokkal.  

 

Egészségnevelés programjai különböző részterületeken 

 

Dohányzás elleni küzdelem  

Az iskolában minden fórumon (osztályfőnöki óra, szülői értekezlet, tantestületi értekezletek) 

említést teszünk róla, és hangsúlyozzuk ennek egészségromboló hatását. Az ügyeleti szolgálat segít 

a dohányzás megfékezésében, az újabb dohányzók számának csökkentésében, a térbeli korlátozások 

szigorú ellenőrzésében. 

 

Alkohol-és drogprevenció, korszerű táplálkozás  

 

Az alkohol- és drogprevenció megjelenik a kémia, biológia tantárgyak tananyagában, vala-

mint az osztályfőnöki órák témakörei közé tartozik. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladata 

az osztályfőnökök ezirányú tevékenységének segítése. Fontosnak tartjuk a témával kapcsolatos szó-

róanyagok, kiadványok eljuttatását a diákjainkhoz.  

Egészségünk megőrzésében döntő fontosságú a korszerű táplálkozás megvalósulása.  



Elsősorban osztályfőnöki és biológia órákon tudatosítjuk ennek jelentőségét, igénybe véve 

szakemberek segítségét.  

A helytelen táplálkozással és életmóddal összefüggő betegségeket meg kívánjuk ismertetni a 

tanulókkal (elhízás, fogszuvasodás, keringési, daganatos megbetegedések stb.)  

Felhívjuk a figyelmet a helyes táplálkozásra.  

 

Betartjuk az alábbi jogszabályi előírásokat:  

 

A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, 

tanulók részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. 

törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható. A nevelési-oktatási 

intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szer-

vezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható. 

Az iskola házirendjében meghatározzuk azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak 

az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

Ha a nevelési-oktatási intézmény fenntartója vagy az intézmény vezetője – amennyiben erre az 

intézmény szervezeti és működési szabályzata feljogosítja – megállapodást kíván kötni az intéz-

ményben üzemelő élelmiszerárusító üzlet vagy áruautomata működtetésére, döntéséhez beszerzi az 

iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleményét. Az iskola-egészségügyi szolgálat abban a kérdésben 

foglal állást, hogy az árukínálat megfelel-e az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak, 

továbbá hogy tartalmaz-e olyan terméket, amely alkalmas lehet a tanuló figyelmének, magatartásá-

nak olyan mértékű befolyásolására, hogy azzal megzavarja az nevelési-oktatási intézmény rendjét, 

vagy rontja a nevelő-oktató munka hatékonyságát. 

A nevelési-oktatási intézmény fenntartója, vezetője nem köthet megállapodást, ha az iskola-egész-

ségügyi szolgálat szakvéleménye szerint az árukínálat nem felel meg az ajánlásoknak, kivéve, ha az 

iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség a megállapodás megkötését támogatja. 

Az intézményben üzemelő élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendjének és az áruautomata mű-

ködtetési időszakának a megállapodásban történő meghatározásához a nevelési-oktatási intézmény 

vezetője beszerzi a fenntartó, az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség és az iskolai, kollé-

giumi diákönkormányzat egyetértését. 

 

A személyi higiéniai szokások kialakítása  



Ezen a területen döntő jelentőségű a testnevelés órák és sportfoglalkozások, a tanműhelyi 

gyakorlatok utáni tisztálkodási lehetőség biztosítása, e tevékenységek megfelelő öltözékben való 

gyakorlása. Az iskolai mosdók és WC-k állapotának megőrzésére, kulturált használatára oda kell 

figyelni. Az osztályfőnökök, a biológia- és testnevelő tanárok különös gondot fordítanak a tisztál-

kodás fontosságának tudatosítására. A személyi higiénia, a mosakodás szokásainak, rendszeressé-

gének és alaposságának jelentőségét hangsúlyozzuk, elfogadtatjuk tanulóinkkal. 

 

Aktív testmozgás elterjesztése 

Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzés megvalósítását a helyi tanterv óratervé-

ben a meghatározott kötelező testnevelés órák keretében biztosítja. Nagy tömegeket megmozgató, 

iskolai sportnapokat szervezünk. Bekapcsolódunk a városi sportprogramokba. 

 

Orvosi és védőnői szolgálat, iskolapszichológus működése 

 

Iskolánkban orvos, védőnő, iskolapszichológus teljesít feladatot. 

Az előírásoknak megfelelően felszerelt orvosi szoba áll rendelkezésükre, ahol feladatukat el-

látják. 9-14. évfolyamon évente egy alkalommal valamennyi tanuló biometriai szűrésen esik át, me-

lyet a védőnő végez (testmagasság, testsúly mérése, vizelet-, szem-, fül-, vérnyomás vizsgálat). 

Ugyancsak egy alkalommal minden tanuló átesik orvosi vizsgálaton is, ahol a szív, a gerincoszlop, 

a lábboltozat, a pajzsmirigy és az idegrendszer alapvizsgálatai történnek meg.  

Egyes szakmák esetében alkalmassági vizsgálaton esnek át a tanulók, ahol az adott szakra 

történő alkalmasság dől el. A szűrővizsgálatokon megállapított egészségügyi problémákkal küzdő 

tanulókat az illetékes szakorvosi vizsgálatra utalja az iskolaorvos, s ettől fogva valamennyi vizsgá-

lati eredményét figyelemmel kíséri. Évente kétszer fogászati vizsgálaton vesznek részt a tanulók 

szervezett iskolai keretek között. Az iskolapszichológus és az osztályfőnök rendszeresen beszél az 

iskolai erőszak és bántalmazás ellen a tanulóknak és a szülőknek.  

Lelki egészségfejlesztés  

A nevelési-oktatási intézményben folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyen-

súlyozott pszichés fejlődést, támogassa a gyermek, tanuló esetében a környezethez történő alkal-

mazkodást, felkészítsen és megoldási stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatások-

kal szemben, így csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a sze-

mélyiséget érő változásokra. 



Az iskola kiemelt figyelmet fordít a magatartási függőség, a szenvedélybetegség kialakulásának, 

valamint a nevelési-oktatási intézményben megjelenő bántalmazásnak és agressziónak a megelőzé-

sére, továbbá a gyógyult szenvedélybeteg és bántalmazott tanulók beilleszkedésének elősegítésére, 

ennek során indokolt esetben együttműködik az iskola-egészségügyi szolgálattal. 

Abban az esetben, ha a pedagógus a gyermek, a tanuló bántalmazását vagy deviáns viselkedésfor-

mákat észlel, az adott osztály vagy tanulócsoport nevelésében, oktatásában közreműködők bevoná-

sával esetmegbeszélést kezdeményez, majd a pedagógusokkal közösen feltárja azokat a lehetséges 

okokat, amelyek a viselkedés sajátos formájához vezethettek. A konfliktusban érintett gyermekek, 

tanulók az iskolapszichológus kiemelt segítségében részesülnek. 

Amennyiben az érintett gyermek, tanuló vagy a tanulók csoportja vonatkozásában a viselkedési 

problémák ismétlődő jellegűek, az intézmény vezetője értesíti az iskolapszichológust, és egyúttal 

meghatározza azt az időpontot, amikor a tanuló köteles a pszichológus tanácsadásán részt venni. 

A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott iskolapszichológus feladatai 

Elsődleges célja a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató 

munka hatékonyságának segítése. 

A nevelési-oktatási intézményben dolgozó iskolapszichológus közvetlen segítséget nyújt a peda-

gógusoknak a nevelő-oktató munkához. 

Az iskolapszichológus  

a) a nevelési-oktatási intézményben a gyermekekkel, a tanulókkal közvetlenül, egyéni vagy 

csoportos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas kap-

csolatait javító és iskolai teljesítményét növelő intézkedésekben,  

b) kezeli a tanulóknak a nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő személyközi kapcsolati 

kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit,  

c) megszervezi azokat a pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat, amelyek a képességvizsgá-

latok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási motiváció vizsgálatának körébe 

tartoznak, vagy a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek megelőzése érdekében 

szükségesek, 

d) megszervezi a mentálhigiénés preventív feladatokat a nevelési-oktatási intézményben az 

egyén, a tanulócsoport, és az intézményi szervezet szintjén, 



e) megszervezi a nevelési-oktatási intézményben az egészségfejlesztéssel, a nevelő-oktató 

munka, a szexuális nevelés segítésével, a nevelési-oktatási intézményben észlelt személy-

közi konfliktusok és az erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai témájú 

feladatokat, 

f) megszervezi a krízistanácsadást a következő váratlan súlyos élethelyzetekben: kortárshalál-

eset, súlyos iskolai kudarcélmény, váratlan családi krízishelyzet, továbbá terápiás vagy más 

kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szak-

ellátást biztosító intézményhez,  

g) a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló tehetséggondozásában a pedagógusokkal és a peda-

gógiai szakszolgálat szakemberével közösen kidolgozza az együttműködés és az ellátás ke-

reteit. 

h) szűréseket, vizsgálatokat, tréningeket, egyéni és csoportos tanácsadást szervezhet a gyer-

mek, a tanuló, a pedagógus, továbbá a szülő megkeresésével, valamint az érintett gyermek, 

tanuló személyiségének fejlesztésével összhangban a szülő számára is. 

i) segíti a pszichológiai ismereteknek a nevelési-oktatási intézményen belüli elsajátítását, 

j) kapcsolatot tart a környezetében működő iskolában dolgozó iskolapszichológusokkal, 

k) együttműködik a kijelölt pedagógiai szakszolgálatban dolgozó iskolapszichológussal a ne-

velési-oktatási intézményben a pszichológiai tevékenységgel érintett gyermekek, tanulók 

pedagógiai szakszolgálati vagy egyéb egészségügyi szakellátásra történő utalása vonatkozá-

sában, 

l) iskolapszichológusi munka szakmai minőségbiztosítása érdekében kapcsolatot tart az okta-

tásért felelős miniszter jogszabályban kijelölt, az Országos Iskolapszichológiai Módszertani 

Bázis feladatait ellátó intézménnyel, 

m) együttműködik a pedagógiai szakszolgálattal az érintett gyermek, tanuló pedagógiai szak-

szolgálati ellátás keretében történő gondozásában.  

 

Az egészségnevelés színterei iskolánkban 

 

a.) Hagyományos tanórai keretben: 

 



Testnevelés órán el kell érni, hogy a diákok számára a mozgás létszükségletté váljon. Az is-

kolaorvos javaslata alapján lehetőséget biztosítunk az egészségi problémával küzdő tanulók szá-

mára könnyített testnevelésre, gyógytestnevelésre. 

A fizika, kémia, földrajz tantárgyak témáihoz kapcsolódó egészségvédő ismereteket a szakta-

nárok részletesen megbeszélik tanulóikkal. A gyakorlati képzésben elsődleges fontosságú a tanulók 

egészségmegőrzése.  

Tanulóink már az első foglalkozáson balesetvédelmi oktatáson vesznek részt. A balesetek 

megelőzése érdekében a munkavédelmi szabályok betartására fokozottan figyelünk. Ezen feladata-

tok koordinálása az iskolai munkavédelmi felelős feladata. 

 

b.) Tanórán kívüli munkaformákban 

 

Az iskolában sportkör működik. Rendszeresen részt veszünk a középiskolák közötti sportver-

senyeken 

Az iskolán kívüli sportegyesületben sportoló diákokat támogatjuk, lehetővé tesszük külön-

böző versenyeken való részvételüket.  

A testmozgás mellett szerepet kap az egészséges táplálkozás, a reformétkezés is. Az iskolai 

büfé kínálata megfelel a jogszabályi előírásoknak.  

 

c) Az osztályfőnöki órán 

 

Az egészséges életvitelhez kapcsolódó témák feldolgozása az osztályfőnök irányításával és a 

tanulók aktív részvételével történik. 

Az egészségnevelési programhoz kapcsolódó oktató-, ismeretterjesztő- és játékfilmek megte-

kintése, majd a látottak megbeszélése. Az iskola egészségügyi dolgozóinak (iskolaorvos, védőnő, 

iskolapszichológus) előadása a betegségek megelőzésével, szűrésével és kezelésével kapcsolatban. 

Drogprevenciós foglalkozások lebonyolítása az osztályfőnöki órán külső szakemberek és iskolánk 

tanárai segítségével. A közlekedési szabályok ismerete elengedhetetlen a balesetek megelőzése és 

az egészségvédelem szempontjából.  

  



 

Módszerek:  

- a gyermeki, tanulói jogok érvényesülésének a nevelési-oktatási folyamat és az iskolai dön-

tések középpontjába állítása,  

- a kompetenciaalapú oktatás lehetőségeinek kiszélesítése  

- a pedagógusok körében a szükséges attitűd fejlesztése: önuralom, tolerancia, bizalom, hig-

gadtság, empátia, nyitottság, humor, kiszámíthatóság, hitelesség, erőszakmentes kommuni-

káció  

- a szükséges pedagógus kompetenciák megerősítése: kommunikációs tréningek, esetmegbe-

szélések az érintett felek között  

- a tanulói kompetenciák megerősítése: személyiségfejlesztő tréningek, önbecsülés, motivá-

ció növelése, tematikus beszélgetések 

- az osztályfőnöki szerep megerősítése 

- együttműködés az iskola, az érintettek és a szakmai szervezetek között (nevelési tanácsadó, 

rendőrség, Családsegítő),  

- elfogadó, pozitív attitűd fejlesztése, erősítése, együttműködésre és az egyén közreműködé-

sére építő oktatásszervezés,  

- szakemberek bevonása a mindennapi munkába: gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, gyógy-

pedagógus, iskolaorvos, védőnő, pszichológus  

- tanár-diák kapcsolatok minőségi javítása 

- tanári példamutatás.  

- továbbképzések: konfliktuskezelés, agresszió-kezelés, tanulásmódszertan, módszertani kul-

túra fejlesztése: kooperatív technikák, teammunka, projektmódszer alkalmazása 

- többszintű jelzőrendszer működtetése: iskola – szülő – külső szervezet között  

 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában az alábbiak:  

 

 A beteg ember táplálásának sajátosságai. 

 A betegség fogalma. 

 A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek. 

 A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában. 

 A férfi szerepei. 



 A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában. 

 A gyermekáldás. 

 A jó egészségi állapot megőrzése. 

 A két agyfélteke harmonikus fejlődése. 

 A környezet egészsége. 

 A krónikus beteg egészsége. 

 A lelki egészség. 

 A média egészséget meghatározó szerepe. 

 A nő szerepei. 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék-

szenvedély, internet- és tv-függés). 

 A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában. 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. 

 A társas kapcsolatok. 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. 

 Az egészség fogalma. 

 Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. 

 Az egészséget befolyásoló tényezők. 

 Az egészséghez szükséges testmozgás. 

 Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. 

 Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. 

 Az érett, autonóm személyiség jellemzői. 

 Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás. 

 Balesetek, baleset-megelőzés. 

 Fogyasztóvédelem. 

 Gerincvédelem, gerinckímélet. 

 Iskola-egészségügy igénybevétele. 

 Lelki eredetű táplálkozási zavarok. 

 Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja. 



 Megelőzhető betegségek. 

 Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és tanu-

lási eredményességet elősegítő hatásai. 

 Otthoni betegápolás. 

 Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek szerepe a 

másik önértékelésének segítésében. 

 Szájhigiénia. 

 Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. 

 

Az egészségnevelés várható eredményeit a következőkben látjuk:  

 

1. A biztonságos közlekedés és elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása.  

2. A család szerepének megértése 

3. A helyes viselkedés szabályainak elsajátítása, a felnőttek és a társak tisztelete. 

4. A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítására és a problémák konfliktusmentes 

megoldására való, igény megteremtése 

5. A jó és a rossz tulajdonságok felismerése, önismeret és az önuralom kialakítása 

6. A káros szenvedélyek negatív hatásainak felismerése. 

7. A környezet egészségre káros hatásainak ismerete. 

8. A közösségben az „én-szerep” felismerése, a tolerancia, empátia és pozitív gondol-

kodás kialakítása. 

9. a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, moz-

gásszervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; 

10. A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása. 

11. A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása.  

12. A tanulási eredményesség javítása; 

13. A társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; 

14. A társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; 

15. A társadalmi tőke növelése.  

16. A testi higiénia iránti igény kialakítása. 

17. Az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; 



18. Az egészségért és az egészséges környezetért folyó törekvésekben (egészség- és kör-

nyezetvédelem) való aktív részvétel igényének kialakítása. 

19. Az egészséges életkörnyezetre való igény fejlesztése. 

20. Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete. 

21. Az egészségmegőrzés alapvető feltételeinek ismerete a helyes napirend kialakítása 

22. Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros tevé-

kenységekben rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket kiak-

názó életvezetés igényének kialakulása és megvalósítása. 

23. Az iskolai erőszak, bántalmazás csökkenése.  

24. Az iskolai lemorzsolódás csökkenése.  

25. Az önismeret és önbizalom javulása.  

26. Bűnmegelőzés.  

27. Érett, autonóm személyiség kialakulása.  

 

Az alábbi komplex intézményi mozgásprogramot kívánjuk megvalósítani az egészségfejlesztés 

érdekében.  

 

- A legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre. Ehhez ki kell használni 

a pályázati lehetőségeket.  

- A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfe-

lelően épüljenek be az óratervi órákba.  

- A tanulmányi kirándulások egyik központi eleme legyen a mozgás, az egészségtudatos 

életmódra nevelés.  

- A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a sza-

badidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden 

tanévben javaslat.  

- Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben 

és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások 

(tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.).  



- Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajátossá-

gainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevé-

kenység rendelve, mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett tevé-

kenységek kiemelt iránya legyen.   

- Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesület-

tel, illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szer-

vezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki 

stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott 

programok támogatása céljából.  

- Az osztályfőnöki órákon essen szó a testmozgásról, életvezetési tanácsokról. 

- Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és 

egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). 

 

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

 

A közösségfejlesztés célja, hogy a közösség mint tevékenységi keret segítse az egyén fejlő-

dését, képességeinek kibontakoztatását olyan módon, hogy azok egyéni lehetőségeinek maximu-

mára jussanak el.  

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot ki-

alakítja, megteremti. 

A tanulók közösségi emberré nevelése, szocializációja az iskola kereti közt főként az osztályközös-

séghez kapcsolódik. Itt zajlik a tanulók közös életének jelentős része és az iskola fő funkciója, a 

tanulás is. Figyelemmel kívánunk lenni az osztályon belüli tevékenység és szerepstruktúrára.  

A főbb szerepkörök:  

 Alaptevékenység (szervezés, rendteremtés) irányítása.  

 Másodlagos tevékenység (segítségnyújtás, védelem, együttérzés).  

 Marginális tevékenység (ünnepek, sport, farsang, hangulatteremtés).  

 Intellektuális közvetítés (tájékozottság, vélemény, közvélemény befolyásolása).  

 Emocionális közvetítés (szórakozás, kirándulás).  

Közösségfejlesztés az oktató-nevelő munkában Az iskola pedagógia sajátosságának megjelenése az 

egyes képzési szakaszokban a következő közösségfejlesztő nevelőmunka folyik: Alsó tagozat (1-4. 

évfolyam) Az iskola kiemelt feladata a szilárd alapkészségek tanítása. Az anyanyelv tanítása során 

az 1-4. osztályban tanítók a tanulók már meglévő tudását fejlesztik, tervszerűen alakítják, illetve 

gazdagítják az olvasást és a szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot. Az osztály-, illetve órakeretben 



folyó tevékenységek feladata az anyanyelvi jártasságok, készségek, képességek fejlesztése. A szo-

ciális hátrányok és a tanulási nehézségek leküzdését segítő felzárkóztató tevékenységek az óra-

rendbe illesztve történnek. A beszédhibás gyerekkel logopédus foglalkozik. A kiemelkedő képes-

ségű tanulók lehetőséget kapnak tehetségük kibontakoztatására a különböző szakkörökben alprog-

ramok és a kötelező tanítási órán a DFHT és a DFHT-KIP tanórák keretében.  

A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését szolgálja:  

 A szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését környezetünk megismerésének és meg-

óvásának igényét egyrészt a környezetismeret tantárgy tanításának óráin, másrészt a séták, 

kirándulások alkalmával alakítjuk ki tanulóinkban.  

 Iskolai sportköri foglalkozás. 

A NAT-ban megfogalmazott nevelési célok megvalósításának módjai a tantervekben kerültek 

részletes kifejtésre. 

A közösségfejlesztés feladatai 
 

A közösségfejlesztés kiemelt nevelési feladat, hiszen a gyerekek mindig valamilyen közösség 

(család, iskola, nemzet stb.) részei. Fontos, hogy a tanulókban kialakuljon a közösségért érzett 

felelősség tudata, és az érzés, hogy a közösségért tudnak tenni valamit. 

Az iskolai élet keretein belül, az egész napos iskolai gyakorlatban számtalan lehetőség adódik 

erre. 

Az intézmény pedagógusai tanulásszervezésekor gyakran alkalmazzák a kooperatív (páros, cso-

portos) tanulás gyakorlatát. Ezekben a helyzetekben szükséges a társak közötti együttműködés, 

a közös felelősségvállalás, a közös tevékenység megvalósítása. Ezáltal fejlődik a véleményfor-

málás, az érvelés, a vita és az elfogadás tudománya. 

Tanulási helyzetekben együttműködésre törekszenek a tanulók, így egymás legyőzése helyett 

egymás segítése, társuk teljesítményének elismerése válik értékké. 

Közösségfejlesztő hatású a sérült gyerekekkel, fiatalokkal való folyamatos törődés, elfogadva, 

hogy ők is a közösség teljes értékű tagjai. Ehhez a tanítók, tanárok példaértékű magatartása is 

szükséges. 

Fontos, hogy a tanulók felelősek saját környezetükért, annak kialakításában, rendben tartásában 

részt kell, vállaljanak. A közösség érdekében végzett munka elismerése a társak és a pedagógusok 

részéről egyaránt fontos. 

A tananyag összeállítása is kínál lehetőséget arra, hogy más közösségek (más népek meséi, indián 

legendák, stb.), más sorsú emberek életével megismerkedjenek a gyerekek, ezzel fejlesztve elfo-

gadásukat, nyitottságukat. 

Fontos, hogy érezzék, a közösség tagjaiként tudnak segíteni nehezebb körülmények között élő 

társaiknak. Az iskolában gyakoriak a gyűjtések beteg, szociálisan hátrányos helyzetű, nevelőott-

honban élő, vagy menekült gyerekek megsegítésére. 

Az osztályközösségek alakítását szolgálják az osztályonkénti évnyitó kirándulások, az évzáró 

rendezvények, az osztály szintű kirándulások, színház- és múzeumlátogatások. 

Az iskola fontosnak tartja a különböző évfolyamra járók egymás közötti kapcsolatainak az erősíté-

sét, az iskolaközösség alakítását is. 



E célt szolgálja az érkező elsősök ünnepélyes avatása, amikor minden osztály közös játékkal, kis 

ajándékkal várja az elsősöket. Ez a cél a végzős tanulók búcsúztatásakor is, amikor hasonló módon, 

szintén minden osztály elbúcsúzik a ballagóktól. 

Szokássá kell válnia, hogy a magasabb évfolyam osztályai patronálják a kisebbeket, ezáltal jobban 

megismerhetik egymást. A testvérosztályok együttműködésének kialakítása. 

A karácsonyi vásár, a közös, meghitt ünnepek, Manó Olimpia, a Tavaszi Fesztivál, a farsang a hús-

véti készülődés, a pünkösdi királyválasztás mind az együvé tartozás érzésének kialakítani szolgál-

ják. A közös játék, a nyaralás élményét biztosítja az erdei iskola és a nyári tábor is. 

 

Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: 

 tanórák:  

- szaktárgyi órák,  

- osztályfőnöki órák,  

 tanórán kívüli foglalkozások:  

-  önképzőkörök,  

-  kirándulások, 

-  szakkörök,  

 diákönkormányzati munka, 

 szabadidős tevékenységek 

 települési, térségi, iskolai rendezvények.  

Valamennyi terület tevékenyen hozzájárulnak: 

- az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, 

- véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

- a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend),  

- az emberi sokféleség elfogadásához,  

- az együttérző magatartás kialakulásához,  

- harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez.  

Az iskola a tanulók személyiségét közösen, a tanulók egyéni képességeit, beállítódását figye-

lembe véve fejleszti. Kiemelten fontos, hogy megjelöljük azokat a leglényegesebb, a közösségfej-

lesztéssel kapcsolatos feladatokat, amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell 

vennie mindennapi munkája során:  

– Járuljon hozzá a közösség arculatának, hagyományainak kialakításához.  



–  Kapjon hatékony támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának meg-

előzéséhez.  

–  Legyen képes a multimédiát megérteni és használni.  

– Legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére.  

– Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; az emberi 

sokféleség iránt, becsülje meg ezeket.  

– Minden tanuló ismerje meg a társas együttélés azon alapvető szabályait, amelyek a közös-

ségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek.  

– Szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös ke-

zelése és megoldása terén. 

– Tanuljon meg tanulni.  

– Tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. 

– Tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet.  

– Tudjon adott témáról anyanyelvén szabatosan kommunikálni. 

 

A fentiek megvalósítása érdekében a tanárainkkal szembeni elvárásaink: 

 

– a jelenleg meglévő nemzetközi kapcsolatainkat ápolják és törekedjenek azok továbbfej-

lesztésére és újabbak kialakítására. Ezek jó lehetőséget biztosítsanak más nemzetek ha-

gyományainak és kultúrájának megismerésére. 

– a tananyag elsajátíttatása során segítsék a tanulók kezdeményezéseit, tehetségük kibon-

takoztatását, szociális-kulturális hátrányaik csökkentését,  

– alakítsanak ki a tanulókban bátorító, vonzó jövőképet, amely elősegíti a környezeti har-

mónia létrejöttéhez szükséges életvitelt, szokások kialakulását és a környezet iránti po-

zitív érzelmi viszonyulások erősödését, 

– az alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvé tartozás és az egymásért 

való felelősség érzését.  

– biztosítsanak lehetőséget a demokratikus diákönkormányzati munkához. Segítsék pozi-

tív kezdeményezéseiket, kérjék ki véleményüket az iskola és a kollégiumi élet egészére 

vonatkozóan.  

– biztosítsanak lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának/ fejlesztésének segíté-

sére,  



–  fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész ma-

gatartást,  

– kapjanak átfogó képet a munka világáról,  

– ösztönözzenek a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására, 

késztessenek az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre 

– szervezzenek közösségi programokat.  

 

A tanulói közösségek fejlesztésének feladatai:  

 

1.  A közös érdeklődés figyelembevétele a szakkörök szervezése esetében. 

2.  Az osztály és az iskolai közösség egyéni arculatának megformálása és tartalmi munkájának 

minőségi fejlesztése (formai keretek, viselkedési normák, rendszeresség, együvé tartozás 

érzésének kialakítása, közös célok és irányok meghatározása és elfogadása, a tevékenység, 

közösségi munka hatékonyságának fejlesztése, értelmének tudatosítása stb.).  

3.  A közösségi tevékenység tudatos tervezése és szervezése a tanulói közösségen keresztül 

tanári, nevelői irányítással és segédlettel. 

4.  A tanulók életkori sajátosságaihoz, fejlettségéhez igazodó közösségek kialakítása, a sajá-

tosságok figyelembevétele a közösségi programok összeállításánál.  

5. Az iskolai közösségek megszervezése, a tanári – nevelői irányítás kialakítása (személyes 

példamutatás) közvetlen vagy tanácsadói szerepkör formájában, a tanórai és a tanórán kívüli 

tevékenységhez kapcsolódóan.  

6.  Az önálló irányítás, célkitűzés és megvalósítás lehetőségeinek és módozatainak megismer-

tetése és segítése.  

Egésznapos iskola az első négy évfolyamon 

 

A tagintézmény indulásától kezdve egész napos iskolai oktatást, nevelést valósít meg az alsó 

tagozatán. Az egész napos foglakoztatás során az oktatás, a nevelés folyamata a tanítási órákon 

túl kiterjed a szabadidőre, a tanórákra való felkészülésre. 

A nap két egyenlő értékű részből áll, délelőtt és délután is vannak tanórák és szabadidős tevé-

kenységek. Az egész napra elosztott tanórák kevésbé terhelik meg a gyerekeket. Jut idő nyugodt 



napkezdésre, beszélgető-körre, elmélyült tanulásra, délelőtti pihenésre, játékra, mesére, művé-

szeti foglalkozásokra. Jól szervezve biztonságot, nyugalmat nyújt a tanulók számára. 

Az egésznapos iskolában, az egész napos ellátás során a pedagógus szerepek nem válnak szét, 

minden pedagógus vezet tanulási órákat ( időnként, szükség szerint projektekben), segíti a tan-

órára való felkészülést, szervez szabadidős tevékenységeket. Más és más helyzetekben találkozik 

diákjaival, nem válik ketté nevelői és oktatói feladata. A személyközpontú, egyéni sajátosságok-

hoz igazodó nevelési és tanítási gyakorlat a tanulók sokoldalú megismerésén alapszik. A sokszínű 

iskolai helyzetek lehetőséget nyújtanak a tanulók személyiségének, pszichés funkcióinak, képes-

ségeinek, készségeinek, érdeklődésének alapos megismeréséhez. Az egésznapos iskola, az egész 

napos ellátás biztosítása segíti az esélyegyenlőség megvalósulását azzal, hogy az egységesen 

nyújtott egész napos iskolai szolgáltatásokból nem marad ki egy tanuló sem.  

Az egész napos iskola, az egész napos ellátás időbeosztása lehetővé teszi a tanulás idejének ru-

galmas kezelését. Az alkalmazott tanulásszervezési módok – problémamegoldó tanulás, koope-

ratív feladatvégzés, differenciált rétegmunka, individualizált tanulás, projekt – szükségessé teszik 

a hosszabb időegységet biztosító tanulási projektekben történő tanítást. 

Az egész napos iskola tanulásszervezési gyakorlata lehetőséget kínál a tanulási esélyegyenlőség 

növelésére, segíti a társadalmi integrációt. Időt és teret biztosít az adaptív, befogadó, a tanulók 

egyéni lehetőségeihez igazított nevelési, oktatási környezet kialakítására és fenntartására az ok-

tatás, nevelés tartalmában, munkaformáiban, módszereiben, értékelési rendszerében egyaránt.  

 

Az önálló tanulás során a pedagógusok visszajelzést kapnak tanításuk hatásfokáról, e mellett - 

szükség esetén - egyéni segítséget nyújthatnak a diákoknak. A szülők jogos igénye, hogy bizton-

ságos, értékes tanulási, nevelési környezetben tudják gyermekeiket. Elvárás, hogy az iskolának 

legyen válasza a társadalmi kihívásokra, ne csupán tradicionális feladatára – oktatás, tanítás – 

korlátozódjon működése. 

A gyermekek természetes közössége az iskola. A személyes kapcsolatok gyengülése, a családi 

szerkezet változása, a növekvő individualizmus mind erősíti azt az igényt, hogy az iskola vállal-

jon részt a közösségfejlesztésben, szánjon kellő figyelmet és időt a közösségek segítésére, fej-

lesztésre. Biztosítson teret kapcsolatok, barátságok kialakulására, tegye lehetővé a közös játékok, 

élmények átélését. Mindezekre időt, teret biztosít az egész napos iskola Összegezve, a jól működő 

egész napos iskolai ellátás egységbe foglalja a tanulók egyéni képességfejlesztésének, oktatásá-

nak, nevelésének teljes menetét. 



Az egész napos iskolában – a közoktatási törvény rendelkezése alapján – a kötelező iskolai 

foglalkozások 16 óráig tartanak, egyéni kérelem alapján indokolt esetben van  lehetőség a tanulók 

délutáni foglalkozások alóli felmentésre. 

Az egésznapos iskolai gyakorlat társadalmi problémákra is választ kínál. A program tapasztalatai 

egybeesnek a köznevelési törvényben megfogalmazottakkal, amely az egész napos iskolát - megfe-

lelő tartalom, személyi és tárgyi feltételek biztosítása esetében - bevezetendő, támogatandó modell-

ként, oktatási reformként értelmezi. 

Az iskola tanterve tartalmazza az egész napos iskolai ellátáshoz szükséges nevelési, oktatási prog-

ramot.  

 

  



A pedagógusok  helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, 

az osztályfőnökök feladatai 
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.  

 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:  

 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

 érettségi, komplex szakmai vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák, felvételi vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek feladatlapjainak összeállítása és ér-

tékelése, 

 a tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása,  

 tehetséggondozás, felzárkóztatás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzése, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, ezeken való részvétel,  

 megbízás alapján osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok 

ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, munkaközösségi értekezleteken 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, 

 tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások,  iskolai ünnepségek és rendezvények megszer-

vezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása 



 az osztályban tanító tanárokkal, gyógypedagógusokkal, fejlesztő pedagógusokkal, ifjúságvé-

delmi felelőssel, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógussal, szülői munkaközösségel 

stb. való együttműködés.  

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév augusztusában, elsősorban a pedagógiai al-

kalmasságot és a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

Az osztályfőnök feladatai 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során ma-

ximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

lői munkaközösségével. 

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

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. 

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi 

és év végi, KIR-STAT-hoz statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok, törzslapok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az 

iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. 

 Órát látogat az osztályában. 

 Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével.  

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógai tevékenység helyi 

rendje  



 

Jogszabályi háttér- fogalmak  

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmo-

zottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.  

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelke-

zik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az élet-

korához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartás-

szabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése 

nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, ta-

nuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hal-

lási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fi-

gyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes 

nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylése-

kor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szü-

lők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvé-



delmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 

12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyer-

mek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 

lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskö-

rülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltéte-

lek. 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 

aki esetében az hátrányos helyzet pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fenn-

áll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése és oktatása 

Fogyatékosság típusához megfelelő és igazodó fejlesztő programok;  

előírt tananyag és követelmény 

 

Alapelvek 

A Nemzeti alaptanterv a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, 

az abban meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a tanulási 

területeken megfogalmazott célok, feladatok – a sajátos nevelési igényű tanulóinkra is érvényesek.  

Mint sajátos nevelési igényű tanulókat is nevelő-oktató iskola, pedagógiai programunk, helyi tan-

tervünk elkészítésénél figyelembe vesszük az alábbiakat: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési tör-

vény), a Nat és „A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei” dokumen-

tum rájuk vonatkozó előírásait, 

 a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

 a szülők elvárásait és 



 az általunk nevelt-oktatott tanulók sajátosságait. 

 

 

Az autista tanulók fejlesztését segítő program 

 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei, az aktív ta-

nulás támogatása 

a) Az autizmusspecifikus nevelés-oktatás alapja a tanuló egyéni szükségleteinek megértése, 

figyelembe vétele. 

b) Az autizmus spektrumán komprehenzív, fejlődési-viselkedéses-oktatási és kognitív-viselke-

déses megközelítést alkalmazó módszertanok egyénre szabott alkalmazása szükséges. A 

minden fejlődési területre kiterjedő komprehenzív megközelítés ötvözi a fejlődési és visel-

kedéses megközelítést. A fejlődési megközelítés a gyermek által már elért, vagy kialakuló-

ban lévő, elérhető fejlődési szint egyéni felmérését követően a következő fejlődési szintet 

célozza, míg a viselkedéses megközelítés a korszerű tanuláselméleten alapszik. A viselke-

déses megközelítés alapja a viselkedés funkcionális analízise, mely a viselkedést pontosan 

leírja, részletesen elemzi, és feltárja annak okait, mozgatórugóit. E mellett a viselkedéses 

megközelítés viselkedéses tanítási technikák, eljárások alkalmazását is jelenti (például: lán-

colás, formázás, a viselkedések megerősítése, modellezés.) A kognitív-viselkedéses megkö-

zelítésen alapuló módszerek adaptív gondolkodási és viselkedési stratégiákat tanítanak. 

c) Figyelembe kell vennünk, hogy a szokatlan viselkedések, tünetek enyhülhetnek vagy felerő-

södhetnek, a tanulási teljesítmények javulhatnak vagy romolhatnak attól függően, hogy az 

oktatási környezet egyénre szabott adaptálása milyen minőségben valósul meg. 

d) A tanuló sérülésspecifikus támogatása a habilitációs-rehabilitációs órákon és az iskolai élet 

minden színterén, valamennyi tanórai és tanórán kívüli helyzetben megvalósul, mivel a szo-

ciális interakciók, a kommunikáció értését és használatát kívánó helyzetek átszövik az isko-

lai életet. 

e) Iskolánk valamennyi közösségét (munkatársak, szülői közösség, kortárs közösség) infor-

málni kell az autizmussal kapcsolatos alaptényekről és a támogatás alapvető stratégiáiról. 



f) Az iskolai élet minden területére kiterjesztjük a támogatás alapvető stratégiáit, módszereit 

(pl. egyénre szabott motivációs rendszer, strukturált környezet, vizuális környezeti támpon-

tok, zavaró környezeti ingerekkel szembeni védelem, a beszédet kiegészítő vagy helyettesítő 

augmentatív-alternatív kommunikációs eszközök, pl. írott, képes vagy tárgyi szimbólumok). 

g) Az egyéni fejlesztési terv megvalósítása érdekében a tanuló nevelésében-oktatásában részt 

vevő valamennyi szakembernek tájékozottnak kell lennie annak tartalmáról. Az egyéni fej-

lesztési terv megvalósulását az autizmus spektrum pedagógiája szakirányt végzett gyógype-

dagógus koordinálja a tanuló és a szülők folyamatos bevonásával. 

h) A családdal való folyamatos együttműködés a sikeresség egyik alapfeltétele. Célja a család 

terheinek csökkentése, a kölcsönös információnyújtás, a módszerek otthoni és intézményi 

alkalmazása közötti folyamatosság biztosítása, a tanultak általánosításának elősegítése. 

i) Törekszünk arra, hogy a tanuló pozitív tapasztalatokat szerezzen a közösségben való rész-

vételről. Ennek érdekében alapelv a tanuló teljesítményének, erőfeszítésének értékelése, a 

rendszeres pozitív visszajelzések biztosítása. 

j) A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb fel-

nőttkori életminőség, a szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek 

alapja a szociális-kommunikációs nehézségek, a viselkedésszervezés és a gondolkodás sé-

rülésének speciális módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 

k) A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanultak egész életen át történő meg-

felelő alkalmazhatósága, különös tekintettel a következő területekre: önkiszolgálás és önel-

látás, spontán kommunikáció, tanulás, munkavégzés, szabadidő, társas kapcsolatok, közös-

ségi élet, felnőttkorban funkcionális tantárgyi készségek (pl. pénzhasználat valódi élethely-

zetben, menetrend elolvasása és értelmezése, az írás kommunikációs célú használata). 

l) A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében az információkat szűrni kell, mert a tipiku-

san fejlődő gyermek által spontán, ösztönösen elsajátított nagy mennyiségű információ és 

készség az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek számára nehéz tananyagot jelent. 

m) A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelés a fejlődési el-

maradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A fogyatékos 

készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való 

beilleszkedés és viselkedés elsajátításához. 

n) Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek segít-

ségével történő elsajátítása szükséges. 



o) A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt – a továbblépés előtt – külön 

kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának taní-

tása, az ismeretek folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos 

problémamegoldási módszerek tanítása. 

p) A fejlesztési célokat a fenti szempontok alapján fontossági sorrendben kell értelmezni, és e 

szerint kell az egyéni fejlesztési tervekbe illeszteni. 

q) A tanulók fejlesztési céljai hierarchikus rendben helyezkednek el abból a szempontból, hogy 

mennyire szükségesek a gyermek szociális alkalmazkodása és önszabályozása kialakításá-

hoz (az egyéni fejlettségének szintjén). A típusos egyenetlen fejlődés azt jelenti, hogy a hi-

ányzó vagy elmaradó készségek spontán fejlődésére nem építhetünk: minden egyes hiányzó 

részfunkció, illetve korábbi fejlődési szakaszból hiányzó alapozó funkció fejlesztését be kell 

illesztenünk ebbe a hierarchiába. Pl. a veszélyeztető viselkedések kezelése más, elfogadható 

viselkedések kialakításával a célok hierarchikus rendjében így alakul: 

 az ön- (esetleg köz-)veszélyes viselkedések kezelése, 

 a családi életet akadályozó viselkedések kezelése, 

 a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása, 

 az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása. 

Speciális módszerek az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók fejlesztésében 

a) A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, illetve a mért 

intelligenciaszint és a kommunikációs színvonal alapján történik, az egyenetlen képesség-

profil, valamint a tanulási képességek miatt egyénhez igazodó módon, a fejlődés erre alkal-

mas eszközzel való folyamatos követésével. 

b) A fejlesztésben, tanításban, a viselkedésproblémák megelőzésében és kezelésében alapvető 

a viselkedéses megközelítés és a kognitív viselkedésterápia módszereinek autizmusra adap-

tált alkalmazása. Iskoláskorban hatékonyak a különböző viselkedéses stratégiák, mint pl. a 

láncolás, a modellnyújtás, a feladatanalízis módszere, a problémamegoldó stratégiák taní-

tása, promptolás, azaz megfelelő szintű segítő kulcsinger alkalmazása, szociális történetek, 

kortárs segítői programok és a videoalapú beavatkozási stratégiák. 

c) Szükség van az egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítására. 



d) A strukturált környezet alkalmazása bejósolhatóbbá, kiszámíthatóbbá, érthetőbbé és ezzel 

érzelmileg biztonságosabbá teszi a környező világot. A struktúra és a vizuális környezeti 

támpontok (pl. napirendek, vizuális időjelzők, folyamatokat megjelenítő vizuális algoritmu-

sok) elősegítik az autizmussal élő gyermekek, tanulók autonómiáját és önállóságát, csök-

kentik a tanulók függőségét más személyektől, valamint lehetővé teszik a tevékenységreper-

toár bővülését, a rugalmasabb alkalmazkodást, csökkentik a változásokkal szembeni ellen-

állást és szorongást. 

e) A szociális sérüléssel összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ átadá-

sára a gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább füg-

getlen módszereket és médiumokat (pl. írott instrukciók, folyamatábra, számítógépes oktatás 

stb.). 

f) A tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak elfogadása, illetve megértése fontos tanítási 

cél (pl. a csoportos, illetve „frontális” tanítási helyzetben való tanulás). 

Tanulási környezet 

Az autizmusspecifikus nevelés-oktatás iskolánkban integráltan történik. Az intergrácó teljes, funk-

cionális, a tanuló szükség esetén egyénre szabott segítséget kap- 

A Nat alkalmazása az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása során 

A Nat nevelési céljai, tanulási területei esetükben is alkalmazhatók, a sérülés típusának megfelelő 

adaptációval. A Nat szakaszaihoz rendelt tanulási célok elérésére szükség esetén hosszabb időtarta-

mot biztosítunk. Egyes tartalmak hangsúlyosabban jelenhetek meg. A többlettartalmakat, mint az 

önismeretet, társas viselkedést, a spontán, funkcionális kommunikációt, egészségnevelést és mun-

kakészségeket speciális habilitációkeretében tanítjuk. A kerettantervek adaptálása során az autizmus 

súlyosságát, a szociális adaptáció szintjét, az intelligenciát és a nyelvi képességeket egyaránt figye-

lembe vesszük. 

Mivel az autizmus spektrumzavar az értelmi képességek bármely szintjén jelen lehet, a többségi 

iskolák kerettantervét, valamint az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettantervet 

egyaránt adaptálni szükséges autizmusra. 



Az adaptáció szükségessége a tanulási célokkal kapcsolatos elvárásokra is vonatkozik. Az autiz-

mussal, valamint az autizmussal és intellektuális képességzavarral is diagnosztizált tanulóktól nem 

várható el az autizmusban nem érintett kortársakkal azonos teljesítmény.  

A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítjuk és redukáljuk a tanulók speciális 

szükségletei szerint. Az egyes tanítási területekre vonatkozó sajátos eltéréseket a helyi tantervben, 

részletesen pedig az egyéni fejlesztési tervekben rögzítjük. A tananyag elsajátításához speciális 

módszereket és eszközöket is használunk. 

A tanulókat egyéni szükségleteiknek megfelelően, szükség esetén mentesítjük a tananyagrészek 

vagy tantárgyak minősítése és értékelése alól. 

A kulcskompetenciák fejlesztése 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók esetében szinte valamennyi kompetencia fejlesztése-

kor igen nagy egyéni eltérésekkel kell számolni, nem csupán a tipikus kortársakhoz képest, hanem 

a célcsoporton belül is. 

Az alapkompetenciák megszerzése és megszilárdulása jellemzően tágabb időkeretben valósul meg, 

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

egyéni fejlesztési terv szerint történik. 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók esetében minden esetben egyénileg azonosítjuk a ha-

tékony és önálló tanuláshoz szükséges feltételek meglétét, majd a felmérés alapján egyéni fejlesztési 

célokat tűzünk ki. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

- Kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

- Digitális kompetenciák,  

- Matematikai, gondolkodási kompetenciák 

- Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

- Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

- Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 



Differenciálás – egyéni tanulási utak – erősségek – fejlesztendő területek 

A személyre szabott tanulás biztosítása, a tanuló fejlődését támogató multidiszciplináris team elér-

hetősége, az autizmusszempontú akadálymentesítés, az adaptált tananyag, a differenciált tanulás-

szervezési módok alkalmazása egyaránt szükséges az iskolai kudarc megelőzése és a tanuló fejlő-

désének biztosítása szempontjából. 

Értékelés, célok, tanulási eredmény 

A Nat-ban megjelölt célok elérésében az autizmus változatos spektrumának megfelelően igen nagy 

egyéni eltérések lehetnek.  

A tanulási eredmény értékelésénél elsősorban a tanuló önmagához mért fejlődését kell figyelembe 

venni, valamint azt, hogy a megszerzett tudást képes-e önállóan, rugalmasan, élethelyzetekben al-

kalmazni. 

A mérés, értékelés és minősítés alapfunkciója az autizmussal élő tanulóknál alapvetően módosul. A 

mérések elsősorban diagnosztikus jellegűek. Tájékoztatnak a gyermek állapotáról, mérik a fejlesz-

tés, nevelés-oktatás eredményességét, meghatározzák annak további irányát. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló iskolai ellátásának, habilitációs, rehabilitációs fejlesz-

tésének alapja a szakértői vélemény. 

A szakértői vélemény tartalmazza a vizsgálat célját, előzményeit, a diagnózist/diagnózisokat és a 

komplex szakértői vizsgálat eredményeit, megállapításait. 

A szakértői véleményeken szereplő, az autizmus spektrumába tartozó diagnózisok a következők 

lehetnek: pervazív fejlődési zavar, gyermekkori autizmus, Asperger-szindróma, egyéb pervazív fej-

lődési zavar, másként nem meghatározott pervazív fejlődési zavar. 

A szakértői vélemény tartalmazza továbbá a rehabilitációs javaslatot, mely általában a fejlesztés fő 

irányait, területeit jelöli ki hosszabb távra. Ezeket az irányokat a tanulót ellátó szakembereknek a 

részletes pedagógiai felmérést követően konkrét célokra kell bontaniuk. 

Az egyes részterületek felmérését intézményünkben gyógypedagógus végzi. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció céljai és feladatai az iskolai nevelés 

minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, egyéni és kiscsoportos formában valósítjuk meg. 



Módszertanilag az autizmusspecifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív visel-

kedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, esetleg gyógytestnevelés alkalmazása szükséges.  

Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos viselkedésprob-

lémák és tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú kezelése a követ-

kező területeken: 

 elemi szociális-kommunikációs készségek; 

 viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip viselkedések stb.); 

 figyelem, emlékezet, utánzás, problémamegoldó gondolkodás, énkép, önismeret; 

 érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, izomhypotonia korrigá-

lása; 

 elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók; 

 önkiszolgálás, önellátás; 

 saját speciális segédeszközök mindennapi helyzetekben való rutinszerű használata; 

 lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása; 

 szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása; 

 iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen való viselkedés szabá-

lyainak elsajátítása; 

Együttműködés a családdal és más partnerekkel 

A családdal és más partnerekkel való szoros partneri együttműködés az autizmusspecifikus ellátás 

alapja. Fontos, hogy a családtagok és az ellátásban részt vevő szakemberek kölcsönösen informálják 

egymást a tanuló fejlődésével kapcsolatban, és támogassák egymást a közös célok elérésében. A 

szülők és családtagok nélkülözhetetlen információkkal szolgálnak az autista tanuló egyedi fejlődé-

séről, motivációjáról, kommunikációs és tanulási stílusáról, ezért a sikeres szakmai munka elkép-

zelhetetlen a család bevonása nélkül. Szakembereink tudatában vannak, hogy a családtagok tartós 

stresszt élhetnek át, ezért különösen fontos irányukban az empatikus, támogató attitűd.  

Törekszünk arra, hogy a tanuló fejlődésének támogatására team alakuljon, melyben helyet kap min-

den olyan családtag és szakember, aki szerepet játszik az egyéni fejlesztési célok elérésében, így 



természetesen tagja maga a tanuló is. A team lehetséges tagjai: a tanuló, a családtagok, a tanuló 

pedagógusai, gyógypedagógus, konduktor, (gyógy)pedagógiai asszisztens, az előző vagy következő 

ellátó intézmény szakemberei, gyermekpszichiáter, pszichológus, esetenként szociális szakember. 

A szoros együttműködés a felső tagozatban és a középiskola évei alatt is szükséges, többek között 

azért, mert az autista tanulók gyakran kevéssé osztják meg környezetükkel élményeiket, tapasztala-

taikat, problémáikat. A szülők, családtagok számára kiemelkedően fontos, hogy folyamatosan in-

formációkat kapjanak a tanuló fejlődéséről, teljesítményéről. Kívánatos, hogy a szakemberek ki-

emeljék a pozitív eredményeket az esetleg eltérő viselkedések és teljesítmények mellett, és segítse-

nek a reális jövőkép kialakításában. Az összehangolt nevelési célok, a következetes elvárások, a 

tanuló viselkedésének és teljesítményének közös értékelése nagymértékben hozzájárul a felnőtt-

korra való sikeres felkészüléshez. 

 

  



Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének programja 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelési-oktatási szempontú jellemzői 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatását-nevelését-fejlesztését intézményünk a többi ta-

nulóval együtt, integrált formában látja el.  

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelési folyamatát meghatározó irányelvek és szempontok: 

 a nevelési-oktatási és/vagy fejlesztési folyamatban gyógypedagógus vesz részt, valamint 

szükségszerűen más szakirányon végzett gyógypedagógus és/vagy egyéb szakember 

(pszichológus, orvos, szociálpedagógus stb.) is kapcsolatot tartunk; 

 a tanórák mellett az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kötelezően részt vesznek az egészség-

ügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozáson, amelynek célja a pszi-

chikus funkciók fejlesztése a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelően; 

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

tervet állít össze, amely konkrét, mérhető és rövid idő alatt elérhető célokra bontja le a távlati 

fejlesztési célokat; 

 elengedhetetlen az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalko-

zások dokumentálása, az elért eredmények összehasonlítása a kiinduló állapottal, a pedagó-

giai diagnosztika eszközeivel pontos és mérhető információk gyűjtése, ezek alapján az 

egyéni fejlesztési terv módosítása; 

 a tanuló általános fejlettségi állapotának, tanulási képességeinek leginkább megfelelő tanu-

lási tempó és absztrakciós szint biztosítása, amely tanulási területenként/tantárgyanként el-

térő lehet; 

 a fogalmak lassú érlelése, a sokrétű és intenzív tapasztalatszerzés, az elvonatkoztatás lépé-

seinek szemléltetésén alapuló folyamat a fogalmak fokozatos „bővítését” teszi lehetővé; 

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

mert válaszok keresése. A saját élmények, korábbi tapasztalatok/tudás összekapcsolása a 

megtanulandó fogalmakkal, cselekvésekkel; 



 a gondolkodás rigiditása miatt a kérdések egyszerűsítése, a feladatelemek kis lépésekre bon-

tása vagy analógiák alkalmazása hozzájárul a tanulóban már meglévő tudáselemek megerő-

sítéséhez, a továbblépéshez; 

 fontos a különböző képességeket fejlesztő eljárások és feladatok összehangolása, a tanuló 

érdeklődésének és motiváltságának elősegítése (pl. feladatok választhatósága, több megol-

dási lehetőség keresése, az önálló tanuláshoz szükséges technikák elemeinek fokozatos el-

sajátítása, a metakognitív folyamatok állandó megerősítése, az egyéni tanulási utak feltá-

rása); 

 fontos a tanulásra rendelkezésre álló idő változatos strukturálása, az időtartamok rugalmas 

változtatása, a legkedvezőbb csoportméret kiválasztása; 

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

dolattérkép stb.) alkalmazásának tanítása, majd felhasználásának lehetősége a tanuló szá-

mára a pedagógiai folyamat minden szakaszában; 

 megfelelő tanulási környezet kialakítása (térelrendezés, berendezés, változtathatóság stb.). 

A tanuló fejlődését támogató feltételek: 

 megfelelő osztálylétszám (max. 16 fő); 

 az aktív tanulás biztosítása; 

 a szükségleteknek megfelelő tanulásszervezési mód kiválasztása; 

 a személyre szabott tanulás lehetősége; 

 differenciálás alkalmazása; 

 együttnevelés során a kéttanáros modell alkalmazása és/vagy a pedagógus-gyógypedagógus 

szoros együttműködése, rendszeres konzultációja; 

 fejlesztő értékelés (tanulást támogató értékelés) alkalmazása. 

Összességében véve a cél az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kompetenciafejlesztése a következő 

területeken: kommunikációs képességek, kognitív képességek, orientációs képességek, kreatív ké-

pességek, motoros képességek és szociális képességek. 

A Nat alkalmazása az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása során 



Tanulási és nevelési célok 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a nevelési és tanulási célok megegyeznek a Nat-ban 

leírtakkal, de azok mélységét, kialakíthatóságuk időigényét és módját az egyéni sajátosságokhoz 

igazítjuk. Területek: 

 Testi és lelki egészségre nevelés 

 Önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása, pályaorientáció  

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 A fenntarthatóság, környezettudatosság 

Kiemelt kompetenciaterületek 

A Nat-ban alapvető célként meghatározott kiemelt kompetenciaterületek fejlesztése az enyhe ér-

telmi fogyatékos tanulók integrált (inkluzív) intézményben megvalósuló nevelési formában egy-

aránt fontos nevelési-oktatási elvárásk. Ennek biztosítása elengedhetetlen a társadalmi integráció 

szempontjából, s különös hangsúlyt kap az önálló életvezetés, a munka világába való beilleszkedés 

érdekében. 

Alapkompetenciák 

Az alapkompetenciák teszik lehetővé a többi kompetenciaterület fejlesztését. Ezáltal a tanulók hasz-

nálható tudáshoz jutnak, ami kiemelten fontos az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében is. Az 

írás, olvasás, számolás, a térben és időben való tájékozódás, valamint az IKT-eszközök alapszintű 

használata lehetővé teszi, hogy az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képes legyen önálló ismeretszer-

zésre. Fontos a tanuló pozitív viszonyulásának kialakítása a feladatokhoz és az élethelyzetekhez. 

Ezen feltételek megteremtése az egész nevelési folyamaton végighúzódik. 

A tanulás kompetenciái 

A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni, amit az alap-

kompetenciák biztosítanak. A tanulót támogatni kell abban, hogy megtalálja saját érdeklődési körét, 



hogy minél több tanulási technikát megismerjen, és ezek alapján képessé váljon majd saját tanulási 

stratégia kialakítására. Segíteni kell a tanulót abban, hogy lehetősége legyen a metakogníció (gon-

dolkodásról való gondolkodás) gyakorlására, tudatos alkalmazására, a tanuláshoz való pozitív vi-

szony kialakítására. 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a közlés 

és befogadás szóbeli ágát állítjuk középpontba. Az anyanyelv elsajátíttatása során – a tanulók egyéni 

sajátosságaihoz való igazodás mellett – alapelv, hogy esetükben a nyelvelsajátítás lényegi módja 

nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a folyamat, amelyben az ember nyelvileg 

fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. Az anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevé-

kenység hozhatja meg a kívánt eredményt, amely (az egyén képességének és beszédállapotának 

figyelembevétele mellett) a beszédnek mint összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyel-

vet” funkcióinak (kifejező, informáló, felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, 

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

Az idegen nyelvi kommunikáció mint kiemelt kompetenciaterület az enyhe értelmi fogyatékos ta-

nulók nevelésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, a figyelem, 

az emlékezet fokozott fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák meg. A sikeres 

kommunikáció érdekében szükség van a nagyobb időkeretre, a folyamatos gyakorlásra, a játékos 

helyzetekben történő megvalósításra, a helyzetgyakorlatokra. 

Törekedni kell a digitális technológia kínálta eszközök, lehetőségek kommunikációs célú alkalma-

zására. 

A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása az esélyegyenlőség megte-

remtése és a minél önállóbb életvitel támogatása szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Az on-

line zaklatás gyakori megjelenése miatt a tanulóknak ismerniük kell a biztonságos eszközhasznála-

tot, valamint a digitális tartalmak létrehozásával kapcsolatos etikai szabályokat is. A munka, a sza-

badidő és a tanulás egész életen át ívelő folyamatai során a digitális eszközök használata, az így 

megszerzett információk feldolgozása és alkalmazása is a digitális kompetenciákat igényli. A tanu-



lók számára fontos a megbízható információk, az online biztonság, a digitális eszközök társadalmi-

lag elfogadott formáinak alkalmazása a kommunikáció során, illetve azok alapvető szabályainak 

ismerete a társadalomban való részvétel érdekében. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A matematikai kompetencia fejlesztése során lehetőség nyílik a problémamegoldó gondolkodás, 

valamint a kognitív képességek fejlesztésére. A matematikai kompetencia fejlesztésével az enyhe 

értelmi fogyatékos tanuló képessé válik a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyainak felfe-

dezésére, valamint a tapasztalatok útján megszerzett tudás praktikus felhasználására a mindennapi 

élet különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanulás-tanítás folyamatában döntően a minden-

napok során létrejött helyzetekben ismertetjük meg a matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a 

konkrét cselekvéssel összekapcsolt, a konkrét élethelyzetekhez kötött tapasztalatszerzés és matema-

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

használható tudás biztosítása. 

A természettudományos kompetencia fejlesztése során az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál a 

gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben előforduló ter-

mészettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az egységes természet-

tudományos világkép kialakítása a feladat. 

Fontos a mindennapi életet érintő, konkrét tényeken, tapasztalatokon alapuló egyszerű következte-

tések levonásának és az erre alapozott döntéshozatalnak a tanítása. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A tanulókat támogatjuk a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, ehhez elengedhetet-

len a pozitív énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képessége. Az eltérő képességek-

nek megfelelően fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági helyzet adta kihívá-

sokra (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok). A tanulóknak ismereteket 

kell szerezniük a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás, valamint – az egyéni ké-

pességeket figyelembe véve – a rövidebb és hosszabb távú élethelyzetek tervezése kapcsán. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók felkészülnek a közügyekben való aktív részvételre. A társa-

dalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái fejlesztése során – a tanulók gyógypedagógiai-

pszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat sajátélményű tevékenységek formájában 



gyakoroltatva kell biztosítani. Az önismeret, a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fej-

lesztése elősegíti a harmonikus közösségi beilleszkedést, a felelős társadalmi részvételt. 

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

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

az intellektuális tényezők függvénye, ezen a területen nagy szerepe van a motivációnak és az érzel-

meknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő tapasztalat-

szerzés, a nyitottság, az értékítélet kialakítása. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A munkavállalói és innovációs kompetenciákhoz szükséges ismeretek, képességek és attitűdök ala-

kítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanulási-tanítási fo-

lyamatban az enyhe értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek tükrében is-

merje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. A munkavégzésre való szocializálás, a munkavállalói 

magatartás kialakítása, a tanulók élettervezésének elősegítése, az önálló életvezetés megalapozása 

a társadalmi beilleszkedés fontos eleme. 

 

Differenciálás – egyéni tanulási utak – erősségek – fejlesztendő területek 

A differenciálás kiindulópontja, hogy nincs két egyforma enyhe értelmi fogyatékos tanuló. Az is-

kolában együtt tanított tanulók különböznek egymástól, ugyanakkor mindenkinek joga van a képes-

ségeihez mért legmagasabb szintű, minőségi oktatáshoz. A differenciálás lényege a tanulók egyéni 

szükségleteihez igazodó fejlesztés és/vagy az önvezérelt fejlődés körülményeinek biztosítása a ne-

velés gyakorlatában. A differenciálás célja annak biztosítása, hogy a tanulók abban a tempóban 

fejlődhessenek, amely számukra a legoptimálisabb, illetve önmagukhoz képest érjék el a lehető leg-

nagyobb fejlődést, teljesítve a követelmények megfelelő szintjét. 

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

lamint a társakkal való viszonyra is. 

Értékelés (tanulási eredmény) 

A szakértői bizottság a komplex diagnosztikát követően megállapítja a sajátos nevelési igényt, ezen 

belül az enyhe értelmi fogyatékosságot. Ezzel egyidőben – szükség esetén – javaslatot tesz egyes 


